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, ᾿ ἀ πω ...}}8 σι...) "ὁ ἕὸὰἔι ὁ χ᾽ με: Ὁ κς δὴν προ ὁ Ὡς το δ ΟΝ ὁ Ἂς ΚὉ Ὁ, δ ἐς, ὍΣ δὴ ΚΟ Ὁ 
ὺ ΟἝ .- ΝΡ. 4 φῇ - “ἡ "ιν Ὁ »΄ιες . ν᾿ ῳ- ἃῤς κ«κ( 

οἰς κγοίλοςς Ἰτυσζδοςς Κὺ ς ὅτοςς χαίλοςς πόνος ς 7 Τατς, ἀὐτλη ΣΦ ξολξν ἀραὶ ξολεν οἐ ΉΣ ΌΡσΣ ἐάονϑαι εν σθ, 
ὙΙΒΤΙΙῚ ἃ 6Ό., 26, ΙΤῪ ΤΑΙ͂Ε, ΡΑΤΕΒΝΌΒΤΕΈ ΒΡΎΤ, «Ὁ 

τ 

Ῥιπᾶουῦ Β ΤΗὶνα αι οη. ἘαΙοα τ ἘΠρ] 18} ἸΝοίοβ, Οὐιεῖοαὶ, ἐπϑη ας 

δα ἘΧΡΙδμδίοσυ. ΒΥ {89 ον. ΦΑΜῈ5 Ὅλυιεβ, Μ.ἀ. 10. 

Ἰδίορμδηθ5: Αομαυπίαθβ. ἘΊοα (πμ6 Ταχὺ οἱ Ο. Ἡ. ὮκΑν 
Ὑγοἶβο (811 ΕῪ δἹέοτοά). ὙΥΠᾺ ἘΠρΙ8η Νοΐοβ. ΒΥ Ο. 5. Τ. ἐ ᾿ 

ΠΌΤ ΒΗΕΝΡ, Μ.Α. 18. χοὸς 

ΒΟΏΥ τ: ϑορίοπη οοπέίτα ΤΠΘΡα5. Ἐσοτα πὸ Τοχὺ οἵ ᾿ 

Ἰκυς 
γ ῳ, ἧπ 

Ὧν « (η 
ὃ ὯΝ 

ὌΓΙΡΙΘ65: ΑἸοοβίῖβ, ΟΠ ΘΗ͂ν ἔγοτι {π6 Τοχὺ οἵ Ὀιπάοτ. 
1 Πρ 5 Νοίοβ, ΟΥἸ 1041 ἀπ ἘχρΙ πιδίουυ, ἴον [μ0 τβθ οἵ Ἐ2 

ϑομοοβ. ΒΥ 7. Μιχα, Β.ἃ. 18, ΡΣ; μ( κα πὺΣ 

. Ἂ Ξ " 

Σο γνϑες 
ς 

ὌΤΙΡΙ 65: Ἡθουθα ἀπ Μοᾶρθα. ΟΠ ΘΗ͂Υ ἔοτι ὅπ Ταχὺ τ 
οἵ Τιίπᾶουῖ, ὙΥΠῺ ἘΠρΊΒῃ ΝΝοΐοβ, Οὐ 168] ἀπὰ ἘχρΙδπδίουυ, ἴον ΟΥκ 

ἔμ 'δθ οὗ βοιβοοῖὶβι ΒΥ Ὑ. Βπονχειοα ὅμιτη, Μ.Α,, Ἐ.Ξ.6.5. τ τὰ 

18. 0. : 

ἢ 

ὦ 5. 

«αὐτὶ οκ 

-ἧᾷ ἼἽ 

δχοαοίτιβ, {πΠ6 Ἡβίοτυ οὗ, Ομ ἸΘΗῪ αἴδον πΠ6 Τοχὺ οὗ Οαἷ8- 31ς 
ἔοτα, τὶ τ ῬΤΟΙ τα ΠΟῪ Ο Βογυδύϊου 8 δι] ΑΡΡϑμαΊοθ8, απα ΤΠ ρΊΊΒ. Πὰς. 

ΝΝοΐοβ, ΟΥἸ 108] πα Ἐχρ]δπδίουυ. ΒΥ {μ9 Βου. 1 Ἡ. Η. Τελπυ, ᾧ Ἵ 

Μ.Α., ΒΟ, ΕΡ 
Ῥαγὺ 1. ΒοοΚΘΒ ἰ., 11., 15. θἃ.; Ῥαγὲ 2. Βοοῖκβ 1ϊϊ., ἱν., 15. 64.; ΧΕ 
Ῥαγὺ 8. ΒΟΟΚΒβ τ΄, σἱ.», υἱ]., 18, 6. ; Ῥαγῦ 4. ΒοΟΚΒ γἱϊ]., ἰχ,, δπᾶ φ5 Ὁ 

Τηᾶοσ, 15. θα. ΟΞ 

γα ΧΩ) ΤΡ 

ἌΨΊΟΝΣ. 

. ΟΣ .Ἵ 
ΓΕ 

"ζ τὶ 
». - 
ἃ 2. 

ΟΙΊΘΥ, {Π|6 Ὑ οὐ ΚΒ οὗ, δοοογυαϊηρ' ἴο [πὸ Τοχῦ οἵ Βαθαγη]οῖμ, «πῇ κ 

ὙΥ 1 Ἐπ Ἰβ ἸΝοΐοα, ΟὐἸδῖοα] ἀπα Τὐχρ]δπιδίουυ, ἄγανσῃ ἔγοτα (ἢ ὅς Ἂ 

Ῥεοβῦ δπα Ἰαΐθβδῦ. δας που 168, τυ ῬΥθ ΤΠ Ο βουυδέϊομβ ἀπ ΡΈοΣ { 

Ἀρροπάϊοοβ, ΒΥ Τὶ Η. Τβλπυ, Β.Α. ΠΕ 

Το ΤΙ|ϊδα, Ῥαγὺ 1. Βοοῖβ ἱ. ἰο υἱ., 18. θᾶ. ; Ῥαγὲ 2. Βοοῖκβ νἱ]. ἴο σίϊ., τὰῚ ; 

18. θα. ; Ῥαγὲ 8. ΒοΟΚΒβ χἱϊ!. ἰο χυἱ]., 18, 6. ; Ῥαγί 4. Βοοῖβ χὶχ. ες 

ἴο χχὶν., 18. θᾶ. 

ΤῊῈῸ Οἄγββου, Ῥαγὲ 1., ΒοοΚβ ἱ. ἰο τἱ., 18. θᾶ. ; Ῥανῇ 2. ΒοοΚβ τἱΐ. ΤΣ δ. 

ἴο Χὶϊ., 18. 6α.; Ῥαγὺ 9. ΒΟΟΚΒ σχῇ, ἕο χτὶὶ., 18. θἃ.; Ῥαγύ 4. 

ΒΟΟΚΘΒ χὶχ ἴο χχὶγ., δπα ἩντηηΒ, 28. Σς ἢ 

οἷαι 5 βϑῖθοῦ ῬΙλ]οριιθβ, στ ατατητηδίϊοαὶ ἀπὰ Ἐχρ]α- δ: 
πιδίουυ Νοίοβυ ΒῪ Ηδνευ γοῦνα. 18. 

δε 5 οἰἶτί 
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ζω. Ἄς τς δὲν δ᾽ νυ ν, εἴ ἃ 

ΥΙΒΤΌΕ ὅς Ο0., 236, ΤΥΥ ΤΑΝΕ, ΡΑΤΕΒΙΝΟΒΤΕᾺ ΒΟΥ, ὃς Ὁ 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ ΑΝΑΒΑΘΙΒ; 

ΟΝ, ΤῈ ΒΕΤΒΕΛΔΤ 0 ΤῊΝ ΤῊΝ ΤΗΟΌΒΑΝΏ, 
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“0 γν- ν» 
Χϑϑονὴο 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΚΥΡΟΥ ᾿ΑΝΑΒΑΣΊΣ. 
Αὐν Βοος Σὲ 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ ΑΝΑΒΑΒΘΙΝ; 
ΟΕ, ΤῊΒ 

ΒΕΤΒΕΑΊΤ ΟΕ ΤῊΗΒ ΤῈΝ ἸΒΟΒΑΝΡ, 

ΙΤΗ ΝΟΤῈΞ ΑΝῸ ἃ ἙΟΕΟΘΒΑΡΗΙΟΑΙ, ΒΕΘΊΒΞΤΕΗΒ. 

ἀπίοιδοῦ [ογ {0ὲ ἴ8ε οἵ ξυμ υο!8, 

ΡΑΒΤ 1. (ΟΟΝΤΑΙΝΙΝῸ ΒΟΟΚΒ 1. 1. 111.) 

ΒΥ ΗΕΝΒΕΥ ὙΟΥΧΟ, 
ΣΑΤΕΙΥ ΒΕΟΘΟΝῸ ΜΑΒΤΕΕΒ ΟΕ ΤῊΞ ΒΟΥ͂ΑΙ, ΘΕΑΜΜΑΒ ΒΟΗΟΟΣ, ΘΟΌΙΣΘΕΟΕΡ». 

τηΙπῦ 

ΤΟΝΘΟΝ: 

ΥΙΒΙΕΒ ΒΒΟΤΗΞΕῊΒ ἃ Ο0., 26, ΤΥΥ ΤΑΝΕ, 
ῬΑΤΕΒΝΟΒΤΕΒ ΒΟΥ. 

1860. 
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ῬΕΝΒΑΤΟΝΥ ΝΟΤΊΟΕΝ. 
------- 

ΤῊΙΝ οαϊύίοη οὗ ἐπ ἢνθὺ ὑσθθ Ῥοοκβ οἵ {π6 ΑΠΔΡαβΙ5 

ουτὰβ {Π6 βθοομα σγοϊασηθ οὗ ὑμ6 ατθοὶς βθούϊοι οὗ ὙΥ θα]θ᾽ 5 

ΟἸαββίοαὶ ϑουϊοβ. ΤῊθ {πϊτα γοϊαπιθ 1} οοηΐαϊῃ ὑΠ6 

Τϑιηδἰ ἰηρ' ἴοπν ὈοΟΚ5 οὗ ὑμθ Απαθαβῖβ, δηα ἃ Οθορτρῃῖοδὶ 
ΒορΊβύου. 

Τὴ {ῃ6 ργθραγαύϊοῃ οὗ {π|5 νοϊππηρ συθαῦ τι86 Π85. ὈΘΘΠ 
τηδᾶθ οἵ ὑπ δαϊῥίοπβ οὗ Ἡυι]θία δημα Βονπϑιηδπῃ, δηά οὗ 

ὑῃθ ποίθϑ οὔ Βοοῖς 1. ἀπά ραγῦ οἵ Βορκ 11. οοηὐαϊπθα 1ῃ 
7)4126]᾽ 5 “" Οο]]δοΐδηθα ατφθοα Δ δ]ογα,᾽᾿᾿ ραγυϊο 1 ]Υ οὗἉ {056 
οοπ ριθυΐοα Ὀγ Ὧν. Ταῦθ. Τπῃὸ βαϊοηθ οὗ Ἡποβίπβοη, 
Βύαμίονα, δὰ Απύμοη μβᾶγθ 8415820 Ὀθ6θΠ ὈΦΟΘΒΙΟΠΆΠΥ 
οομϑυϊοά. ὙΥ̓μαΐθνο μᾶὰβΒ Ῥθθὴ Ῥουγονγθα ἔγοπὶ οὔ ον 
ΒΟΌΓΡΟΘΒ ἔῃ8η ὑΠ6886 μΒὰ8 ὈΘΘΠ ΔΟΘΟΙΠρδηϊθα ὈΥ 6 ῬΙΌΡΘΥ 

Δοκπον]θαρτηθηῦ. 

Νου. 1δ, 1884. 

Ἀ ΤῊ βγβὺ νοϊιτηθ οἵ ἐπ Οσθοῖκ βϑούϊοη οὗ ὑμ158 βϑυϊθα μα8 Ὅθθα 
ΡΠ Βμθα ἀπᾶθὺ ἐπ {16 οὗ “Α Νονν ατθοὶς ᾿οϊθούαβ; σομπίδὶ πἰπρ' 
Εχίγδοὺβ ἔγοτα Ο]αββίοαὶ Ααὐπουβ, ἢ Οθηθαϊοσίοαὶ ὙοΑΌυ]ανῖ65 ἀπά 
ἘχρΙαπδίουυ Νοίββ." Οὗ ὑπὸ Τιαὐϊῃ βϑούϊοῃ ὑμ6 ὕνγο ηαθυ-ταθηὐοπθᾶ 
ψΟ]ΌΤΩΘ6Β ΠδΥΘ 1 ΚΘ νν150 ΔΡρθαγθᾶ: 1. “ Α Νον 1ιδὐΐη Πο]θοῦαβ ; σοη απ σ᾽ 
Ἐχέύγαοίβ ἔσοόσα ΟἸδββῖοαὶ Αὐὐμουβ, τὶ Οἰοπθα]ορίοαὶ ὙΟΟαΌΌ] αν 165 ἀπὰ 
ἘχΡΙδηδίουυ Νούίθβ. 2. “ξεν β Οὐτητηθηύθιῖθβ οα ὑμ6 6411 αῦ; 
 Νοΐοβ δῃὰ ἃ ἀοοσταρῖοαὶ Πορίβύοτ.ἢ 
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ΟΥΤΙΙΝΕ ΟΕ ΤΗΕ Τ1ΕῈ ΟΕ ΧΈΕΈΝΟΡΗΟΝ. 
--δ..-..ψὕ0-ῷ 

ΤῊΒ ἰπἰονηηδύϊοη ΒΟ. μὰ5 Ὀθοη Βαπᾶθα ἄονη ἴο 1.8 

τοβρθούμρ' ὑπ6 18 οὗ ΧΘΠΟΡΠΟΙ 18 ὈΥ͂ ΠΟ ΤΏΘ8 8 ΘΟΙΠΙΏΘΠ- 

βΒαγαύθ ἴῃ {π]π658 δηα δχδούψιαθ ταῦ ὑπ6 βύσθηρῦῃ οὗ 15 

οἰαῖπηβ ὅο ὕπ6 αὐὐοηύϊομ οὗ ροβύθυ νυ 88 ἃ ΒΙβύου δ, ἃ τη} 10 ΡΥ͂ 

Ἰθαᾶθυ, ἃπα ἃ Ρο] 168] οββαγιδύ. Τ}Ὲ6 ἀαύθ οὗἨ 815 ὈιΡῦ δηα 

6π6 ἀαύθ οὔ ἷἰβ ἄθαθῃ ὃἃγθ 11κθ ὑῃτθοουθᾶᾷ, Ὑαυίοιυβ 

Θομ͵θοῦμΡοϑ Πᾶν ὈΘΘΠ βίαγίθα 1π τοραγα ἤο Ῥούῃ ; θαῦ {Π|6 

Ὀαΐαποθ οὐ Ῥγοθ ΠΥ 15 ποὺ ρυθυνυ σΘΠΘΡ ΠΥ ΘΟΠΒΙἀογθα ὕο 

θ6 ἴῃ ἴϑγοιν οὗ {π6 Πυ ρούμι θβὶβ ὑπ Β]Ο ἢ. ΒΌΡΡΟΒΕΒ μῖπὶ ἴο ἢδγθ 

Ῥθθη ὈΟΙΠ 1 ΟἹ' ΠΘᾺΡ {Π6 γϑᾶνρ 8.6. 444; δ τὸ Πᾶγθ 

τ ΙΔ 016. ἐθϑύϊπηοηυ ἕο ὑπ6 [μοῦ ὑπαῦ [6 Ἰἰνθᾶ ὕο πρναρβ οὗ 

ὨΪΠΘΟΥ ὙΘΔΓ5 οἵ Δ66. ᾿ 

“ ἸΧΘΠΟρΡΙΙΟη νγ88 ἃ παύϊγο οὐ Αὐμθηθ. Ἠΐπ5 [αὐ Π ν᾽ 5. ΠΔΤῚΘ 

γγὰβ ΟὝΎ]1}5.. ΤῊΪ5 ντὰϑ αἶβὸ ὑπ Ὡδιηθ οὗ ΧΘΠΟρΠ Ομ 5 6166: 

Β0Π, Ὑ0 [6]] ρἈ]] ΠΟΥ αὖ ὑπὸ θαυ0]6 οὗ ΜΙ απύίπϑα (8. ο. 862), 
ἈΠ ὕο ΠΟΤῚ ΒΟΙ6 δοσουηὐβ ἀβουῖθθ ὕῃ 6 Ποποὺ οὗ Βαγὶπρ 

ἀθαὶῦ 0π6 πιουύαὶ ὑμτιιδὺ τ μΐο. οπᾶθα {π΄ σΆγΘο οὗ {86 
οοἰθοναύθα ΤΠΘ θη ἘΠ ρδιηϊποπᾶαβ. [πὶ ἢΪ5. γουῦῃ ΣΧ ΘΠΟΡΠΟΙ 

νὰ ἃ ῬῈΡΙ οἵ ϑοοναύοβ, σμο, 1 ὕπ6 ΠΡΟ πΟΙορῪ δαορίοα 

ΔΌΟΥΘ Ὀ6 οουγοον, ττὰϑ δθουῦ ὑνθηίγ-ῆνγθ γϑαγβ Πΐ8. ΒΘῃΪΟΓ. 

ΤῊΘ ῬΙΠ]ΟΒΟρΡμΘΡ πᾷ 18 ἀἰβοῖρ]θ βυθβθαιθη  βουγθᾶ 

ἐορϑύμοι αὖ ὑπὸ Ὀαἰ16 οἵ Το]ϊαπι,; δηᾶ ἴῃ ὅπ τουῦ οὗ {Π9 
Αὐμθμΐδη ἔοσοθβ πῖον οπβαθᾶ, ΧΘπορμομ [8] ἴγομι Ε8 



Ὑὴ ΤἸῊΕ 111ἙἙῈ} ΟΕ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

ΠΟΥΒΘ, 8 νγᾶβ ΟὨΪΥ βανϑα ἔγοιῃ ἀθβυγιοίϊοη αὖ ὅπ μαηᾶβ οὗ 
ὕμ6 Ῥυγβαίΐηρ Βωοίϊδηβ Υ ὕπ6 {πιο} βασοουν οὗἩ μῖ8 οἷά 

ἔρθη δηα τηλβύοσ, ϑοογαύθβ 1τοὰ {πὸ ρῥγοβύγαϊθ σου 

Τροτα ὑΠ|6 στουπά, ἃπα θοΓ ῃΐπὶ οἡ “ἷβ Βῃου!ἄθγβ οαὖ οὗἉ ἔπ 6 

ΤΘΔΟ οὗ ἀδηροῦ, ὙΠῸ αὐὐδομτηθηῦ ὑππ8 Θπροπᾶογοᾶ ἴῃ ἐΠι|6 
ἀρότῶ δηα 1ἢ {Π6 ΟΎΙΩΠΆΒΙ ΠῚ, 84 οοιηθηΐθα οα ἔμθ Ὀαξε]6- 

Π6]4 ἀπά ἴῃ {μ6 Πρ ῦ, γτὰ8. Ἰηὐουναρύθα ον ὈΥ ἄρα ; δπᾶ 
οἴου βοογαύοβ μδὰ οχρίαἰθα μἷ8. οὔἴϊδβαηοοβ ἀραϊηϑὲ μϑάξῃθπ 

ὈΙρσούγυ ὈΥ͂ ἀναϊηϊηρ ὑπ ροϊβοηθα ορ, ΧΘπορμοι ἐοβεβϑᾶ 
Ἀἰβ γθηθυ ῦοη. ΤῸ} {Π|6 ΤΠ ΘΙΠΙΟΡΥ͂ οἵὨ ὨΪ5 τηᾶῦύγγθα ἔθδομθν ὈΥ͂ 

Ῥυδδίπρ ἔονῦ ὑπαῦ δα οναῦθ θχροβι[οη οὔ ὑπ ϑοογαίῖο 

ἀοούτίηθ, ἀηα ὑμαὺ θηουροϑίϊο νἱηαἀ!οαύοη οἵ 105 ρτορουπαθνβ 

οοπαιοῦ πα ομαγρδοῦθι, θα Ἰθα 8 η 5.1} ρυθβουυθα ἴο τ8 ἴπὶ 

{Π6 ΜοιμοΡΆ 1] η. 

ΑΥμθη5 δά δγοδαν αὐξαϊπθα {ἢ σϑηλθ οὗ Ποὺ ροῦν δπᾶ 

ἮΘΓΡ ῬΓΟΒΡΟΙΟΥ αὖ ὑΠ6 οομηηθποθιηθηῦ οὗ ὅπ Ῥοὶοροππθβίδη. 

Ὑγαυ. Τμαὺ ονθηὐ ἢ} βύγιροθ Ῥθρᾶπ Β. σ. 431, δηᾶ νῦὰϑ 

σαγτὶθα οὐ τ υἢ αἰπηοβῦ ἀπ θυυ ὑϊπηρ' υἱροῦ ἴῸΡ ἃ Ρουϊοῦ οὔ 

ὑποθαύγ- οἰ ῦ γοασβ. Παρίηρ 15 Ῥγοστοββ Αἰμθηβ Ὀθμ6]ἃ ἔμ 6 

ἀοίρας οἵ Ποὺ. ἀγιηΐθα, ὑμβθ ἀοδβίσιοίίοη οἵ μον ἤθοΐβ, ἔπι 

ἀογαβίαϊίοι οὐ μδὺ ὑθυυϊ ον ὈΥ ἔτο δηᾷ βιογὰ, ἔμ αϊπιάϊ- 

αἰΐοι οἵ ΒΡ Ῥϑορὶθ Ὀγ ρϑβί!θηοο, ἃπᾶ ὑπὸ στονίῃ οὗ ἀ18- 

ταηΐοι πα ἀἰβαϑούοη. διηοηρ ὑΠ 6 βαγγίγοσβ, ΤὴΘ οοπέοβῦ 

ἐογηϊπαίθα τὰ ὑμ6 ΒΌΣΡ μον. οἵ {π6 οαρτίαὶ οἵ Αὐὐίοα ἕο 

ἔμ6 ϑιραγίδῃ Τυγβαπᾶθι, ὑπ ἀθιηο] οι οὗ {16 Του οδίϊοιβ οὗ 

ἔμο Ῥιγθαβ, δηα ἐπο ΤΟυ τη] αϑαϊοαύοη ὈγῪ π6 ΑΘ ΠΪΆΠΒ ---- 

ποῦ ΤΠΘΓΟΪΎ οὗ ὑπὸ Ῥτοι ΒΕ ρΡΓΘΠΊΔΟΥ ποθ ἀυτορσαῖθα ὈΥ δι: 

Ργούθούγοββ οἵ ατθοοθ, ἢ6 βοοιγρο οἵ Ῥογβία, {1160 τηϊβέσθββ οὗ 

ἐμ 5685---Ῥὰῦ θυθὴ οὗ ὑμὶν παύϊομδὶ ἐγγθβρομηβὶ ΒΠΠ γ᾽ πᾶ 
Ὁποῖρ ῬοΙ δἶοαὶ ἱπἀοροπᾶάθηοο. Τὸ ἐπὶβ οαὐαβέγορῃθ {πὸ 

ΖΘδΊουΒ οο-ορθναὐϊου. οὗ {πὸ Τυγαϊδη βαύγαρ, Οὐσιβ, ἴθ {Π6 

1, λοοἀεριηομίδη οαιδθ, μαὰ παίγνια γ οοη τ θα οά, Απᾶ 



Φφ 

ΤΗῊΗΒΕ ΖΤ1ῈῈ ΟΕ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. ἰχ 

γεῦ, ἔπ γ6 6 γὙθ8γ8 δἰγεννγανυ 5, τ ἤπαᾶ ὑπ6 Φέλοηίαη ΧΘυορΒοπ 
αἰὐδομοα ἕο {Π6 δριὴυ οὗ ὑ}15 βᾶπιθ Ουὐσαβ, ὕΠ6 ΔΠΥ δπὰ ἔποπα 

οἵ ϑρανία, 'π {πῃ9 ἃ ναρθὰ ὈΥ Πὶπὶ ἃραϊηδὺ 15. ὈΓΟΥΠΘΡ 

Αὐ ΆΧΘΟΥΧΘΒ. 

ΤῊ οἰγοιτηβέδποο αὐξοπαδηῦ πρΡΟΠ Πἷ8. Θη] βύσηθηῦ ἴῃ ἐπ 9 

ΒΟΥΥΊΟΘ ΟὗὨἨ Π15. σου Β ΘΠΘΙΠΥ͂ ΠαΥΘ ῬΘ6Π ΘΠ Δ ΙΑ]Υ το]αϊθα 

Ῥγ ΧΘΠΟΡΠΟΙ Βἴτη561} αὖ ὑπ Ὀθρίηηπρ οὗ Βοοκ 111, οὗ {Π6 

ΑΠδθαβῖβ, ΝῸΡ 18 ὑπαῦ {Π|6 ΟΠΪΥ Ῥᾶββαρθ ἴῃ ἰδ παρραύῦϊνν [πὶ 

ὙΓΒΙΟΝ μ6 τϑοογᾶβ, σὰ Δρραυθηῦ 56] "οι Ρ]ΔσΘ μου, Ἀΐδ 

ἈΡΘΡΡΑὕΟΠΒ. ἔγοιη ὑπ6 ραὺῃ οἵ υἱνύῦιθ ἃπα τηογα]ῦγ. (860 
Βοοῖκ Υ1Π1. ομδρ. γ111.) 

Τὸ ὑπ βίουυ οἵ 85. οοῃπθχίοῃ τ ΟὝΣ. ὑπο 185. 8 

οοπβιβύθηῦ Β661161. ΤῊ 8. σ. 899, ὑπθ σϑιημαηῦ οἵ ἐπ Τθῃ 

ΤΠοιβαημα μαὰ Ἰοϊπθα {16 δἃρωγ οὗ ΤΠ ΡΤΟη, ΠΟ ττὰ8 

Θηρεροα ἴῃ ἃ γγ81 ἀραϊηβὺ ΤΊΒΒΆΡΉΘΓΠΘ5. 8η4 ῬΠΔΡΠΔΌΑΖΊιϑ. 

ΟΥ̓ ΧΟΠοΡΠοΠ᾽ 5 ῬΡγοσθθα!Πρ5 [ῸΓ ΒΟΙΩΘ ὑϊπη6. 5156] ΘΗ ]Υ τγΘ 

Βαγθ πὸ τοοοτᾶ, Ὀυὺ τὸ πον ὑμαῦ μ6 μδᾶ δνοιῦ {Π|6 βϑιηθ 

ἐϊπιθ στϑοθὶγοα βθηΐθποθ οὐὗἨ ἁ Ὀδηϊβῃτηθηῦ ἔροτα Αὐπμθη5 ἰπ 

σομβι ἀθυαύϊοι οὗ μ15 ὑγθαᾶβοηδῦ]θ Δ]]Π]Ίὰπὸθ τι Ογτιθ. Τπ 

896 τ ἢπαὰ Πΐμπη βΒθυυϊπρ' ἴῃ ὕΠπ6 ΔΥΥ ΟὗἨ ὑπ0 ϑ'ραγίδῃ Κίπρ, 

Αρθβιϊαιβ 11., ἴπ Π15. Θχρϑαϊθοι ἀραϊηδὰ ὑπ6 Ῥϑυβίδπβ. [ἢ 

994, σπθη Αρθβι]αιιθ τγὰϑ ΤΘΟΆ]6α ἕο ἀοίοθπα 18. σου μὐΡΥ 

ἀραϊπβῦ ὑπ 6 Οὐ θοίδη οολΠ ὑ1οη, ΣΧ ΘΠΌΡ μοι Δοσοιηρδηϊθα Πΐτὴ : 

πα αὖ ὑπ θαύ 16 οἵ Οὐγόποα, νυ] οἷ ὕοοἱς Ρ]δοθ ἴῃ {Π|6 βᾷτηθ 

γΘΑΡ, ΒΘ ΔΡΡΘαγ α 1Π ΔΓΠῚΒ ΟἹ. ὕΠ|6 ΤιΔΟΘα ΘΟ Πᾶπι 5148 ἀραϊηδῦ 

Ἠ15 6]Π]οντ- ΟἹ] ΖΘΠ8. 

ϑόοοη αἴτον ὑΠ15 θυθηῦ ΣΧ Θπόρθοι τοῦτ θα πὶ Β15 ραύτοπ 

ἴο ϑιραγύαβ, ὑυ 10. 76 ΠΊΔΥ ΠΟῪ ΘΟΠΒΙ (61 ἃ5 ὑπ 6 σου ὐΡΥ οὗ Π15 

δαἀορύϊοθ. ἫἨθ νὰϑ τϑυαρθα [Ὁ ΠΪ8. ΒΘΡΥΙ665. ἴῃ ὕΠ6 ὙΔΓ 

ΟΡ ὑπο {π|16 οἵ Ῥγόχθηιιβ, δΠα τ 0} ἃ οϑύαῦθ μθὰν ὅ30111π|8, 

ἃ ἴον οἵ ἘΠ1|5, βιὐυαθθα ἀθουῦ ὑνγθηῦυ βίαια βου οὗ 

ΟἸγιρῖα. Ἤδχθ, ἰπ ὑπ βοοιθῦυ οὗ 818 σι ῬμΙ]θβία δημα Ηἰβ 



χ ΤῊΗΕΞ Ἱ1ΕῈῈ ΟΕ ΧΕΝΟΡΗΟΝ, 

ΟΠ] ἄνθη, ΒΘ Ἰγθὰ ἴῃ ῬΘδΟΘΙῺ] τουϊρθιηθηῦ [Ὁ ἀρτταυᾶὰβ οἵ 
ὑπγθηῦν ὙΘΆΓΒ; 8Παἃ ΠΘΓΘ ἢΘ 18 Βιιρροβθά ο ᾶγὸ δοιηροβθᾶ: 

ἢ15 ΑΒΔ αβὶβ πα βοπῖο οὗ 18 οὔμποσ σσοῦκβ, Οἡ ἔπθ ἀοίθραῦ Ὁ 

οὔ ἐμ ϑραγίδηβ αὖ Τιϑιιοῖτα ὈῪ ἐμ6. ΤΉΘΡαπΒ. ὑπᾶθν Ἐρατηῖ- 

ποπᾶδβ, 8.0. 371, ἔμ ἘΠθαηβ τοραϊμθᾷ ροββοββίοπ οὗ ἔῃθ 
ἐουτὶουυ οὐ 59 1]]ι5, μοι ὑΠ6 Τωδορ ας πο ἶδηβ μδα τυτοβέθα 

ἔγοπι ἐπιθπι, ἃμἃ ΧΘΠΟΡΒΟΠ π8. ΘΟΠΕΘΑΙΘΗΝΙΥ οὐθούθα ἤγοπις 

μ15 δθοάθ, απὰ σου ο σου πὐμ. ΟΥ̓ 6 Βα θβθααθηῦ ουθηΐβ 

οὗ 18 Π|θ τὸ Κποὺ ποχὺ ἕο ποίμϊηρ. Ηἰβ: βοηΐθηρθ οὗ 
ῬΑΠΙΒμτηθηῦ νγ88 ΤΟΥ ΘΩ͂, θυῦ τ μᾶνΘ ΠΟ ΤΘάβοη ἴο Θ᾽] θνθ 

ὑμαῦ μ6 ϑυϑὶὺ τούπνηθα ἕο ΑὔΠΘΠη8, δηα 1Ὁ 18 ῬγΟΌΆ016 ὑμαῦ ἢΘ 

Ῥαββϑᾶ {Π6 τϑιηδίη θυ οὗ Π18 ἄδγβ αὖ Οουι πίῃ. 

ΧΟΠΟΡΟΙ 15 ἐπ δαύμον οὗ {Π6 ΤΟ] πρ' του κΒ : (1.) ΤῊΘ 

ΑπδΡαβῖβ. ΤῊ 1016 15 βέυ] οὐ Υ Ἀρρτορυίδίθ οὨἹΎ ἕο ἔμ ἢγβῦ 
Βοοῖ, σ οι οοηὐαϊηβ δῃ δοοοιπηῦ οὗ {89 ““βοΐησ ν᾽ 
(ἀνάβασις) οἵ Ογτιιβ ὑοτγασβ ΒΑΡΎ ]οθ. ΤῊΘ σοτηδϊπῖηρ θΟΟΚΒ 
ΔΓΘ 8 παυγαίνθ οἵ ὑῃη6 ““ροϊῃρ ἄονῃ ̓ (κατάβασις) οὗ {δ 

ασθοκβ ἔρουη ΒδΡυ] μα ἕο ὑπ οοαβῦ οὗ βῖα Μίηου. (2.) 

ΤῊ6 Οντορεοαϊα (Κύρου παιδεία), οίαΠ 510} Υ ἃ ἀἰββογἑα θη ὁπ 

ἐμ ἰβίουυ οὗ Οὐσὰβ ὑπ ἜΠάθν, θα ἴπ σαν ΘΠΟΡ ΒΟ Β 

Ρογύγαϊξαγθ οὐ μἷ5 ὅϑαι ἑάέαϊ! οἵ ἃ πὶβθ ἃπὰ σοοᾶ τηοπδροῖ, 
(8.9) Τὴ Ἡδ]]οπῖοα, ἃ σοοογὰ οὔ οουίαϊῃ οὐθηΐβ ἴῃ Οθοίδη 

Εἰβίουυ ἤτοσὰ ἐμ6 ὑπθηΐγ-ἢνβῦ γϑᾶνρ οὗ {πΠ0 ῬϑΙοροπηθβίδη 

Ὕγανῦ (8. σ. 410), ψουο ἐμ6 παγγαύϊνο οἵ Τμαογα 95. θη, 

ἴο {μ6 Ῥεαύ]6 οἵ Μαηζίηθα, Β. σ. 8602. (4.) Τιιθ Αροβιϊδαβ, ἃ 

ῬΑΠΟΡΎΤΙΟ ὍΡΟΝ Αροβιαυβ 11. (δὅ.) Τὴθ Ἱππαρχικός, 8 

ἐσθαῦβθο οὐ ἔῃ ἀυύοβ οὗ ἃ σοιηπιαπάθι οὗ οαγαῖσγ, (6.) 

Α βμοτῦ ὑγδαύβθ περὶ Ἱππικῆς, ΘΟὨ ΔΙ ΪΠρ’ ὙΔΥΪΟῸΒ Ῥγθοθρίβ 

ὩΡΟῚ ὑμ6 ῬΌΓΟΒδΒ6, τδηδροιπιθηῦ, δα ὑταϊηϊῃρ οὗ ΠΟΥΒ6Β, πὰ 
ὉΡΟη ἐμ δηπθεύσίαθ ατί. (7.) ΤῊΘ Κυνηγετικός, ὁη. ἄορ, 
Βυηηρσ, δὰ ἔμ οὔδβο, (8.) ΤΊΘ Λακεδαιμονίων πολετεία, ἃ 

ΡΟ] δοα] οββαύ. (ὁθ.) ΤΊ ᾿Αθηναίων πολιτεία. (10, πάρ! 

« 
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υὺυν τ Ψψυνϑ νι ιει 



4« 

ΤΗΕ Γ1ΕἘῈ ΟΕ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. χὶ 

"περὶ προσόδων, 8, ἀἰΒδοοῦγ56 οη ῬΆΘ]Π1Ο Πθυθηιθα. (11.) ΤῊΘ 

ΜΘΙΠΟΥΆΡ111α, ᾿Απομνημονεύματα Σωκράτους, ὙΠΟ ἢδ5 ὈΘΘΠῚ 

ἈΙΡΟΔΟῪ Δ] ὰἀθα ἐο. (12.) ΤῊ Σωκράτους ᾿Απολογία. (13.) 

ΤΊ|Θ Συμπόσιον, οΥ Βαπαποὺ οὗ ὑπ6 ῬΆΙ]ΟΒΟρΙΘΡΒ, ἴπὰ Υ ΒΙΘἢ 

ϑοσταῦθβ 15 ἘΠ6 τηοϑῦ ρου ποηῦ οματδοῦθυ. (14.) ΤΊ Ἱέρων 

ἢ Τύραννος 185 ἃ αἰαίοστιιΘ Ὀούσθοη Ἡΐθρο, Κίηρ οἵ ϑγγδουβθ, 

δὰ {πῃ ᾿γυῖο ροθῦ, ϑιπηοηϊάθθ, ἀροὸὴ {Π6 ΘΟΙηρΑγ αὐ γ6 

αὐὐτδούϊομβ οὗ δῃ χα! θα βύαύιομ ἴῃ 116 ἀπ {Π6 σοπαϊοη οὗ 

ἃ Ῥυϊγαΐθ ρθσβοῦ. (1ὅ.) ΤῊ Οἰκονομικός, ἃ ἀἸαϊοριιθ θθύνγθθη 

ϑοογαύθβ δπα (νι θοθυ].5 οαν {Π6 βοῖθποθ οἵ ἀοιηθβῦϊο ΘΟΟΠΟΙΏΥ 

δ πα ΟὨ {16 τηϑηδρθιηθηῦ οὗ 8 βϑίαίθ, 
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ἘΤΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΣΣ 

Δὴς 

ΟΑΡΌΤ 1. 

Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο, πρεσβύ- 1 
τερος μὲν ᾿Αρταξέρξης, νεώτερος δὲ Κῦρος. Ἐπεὶ δὲ 
Ψ “ “ Ἅ ε [4 ἃς Ν “ ’ 5 ,ὔ 

ἠσθένει Δαρεῖος καὶ ὑπώπτευε τὴν τελευτὴν τοῦ βίου, ἐβού- 

λετό οἱ τὼ παῖδε ἀμφοτέρω παρεῖναι. Ὃὧ μὲν οὖν πρεσ- 
βύτερος παρὼν ἐτύγχανε. Ιζῦρον δὲ μεταπέμπεται ἀπὸ τῆς 
ἀρχῆς ἧς αὐτὸν σατράπην ἐποίησε, καὶ στρατηγὸν δὲ αὐτὸν 
5» , , “ 5» Ὡ “ ’ὔ 5 ,ὔ 

ἀπέδειξε πάντων ὅσοι εἰς Καστωλοῦ πεδίον ἀθροίζονται. 
᾿Αναβαίνει οὖν ὁ Κῦρος λαβὼν Τισσαφέρνην ὡς φίλον" καὶ 

“ « ’ Ὡν « ΄ Φ- “ Μ 

τῶν Ελλήνων δὲ ἔχων ὁπλίτας ἀνέβη τριακοσίους, ἄρχοντα 
δὲ αὐτῶν Ξενίαν Παῤῥάσιον. 

᾽ παῖς ᾿ ’ -“ Ν , ᾽ Ν 
Επεὶ δὲ ἐτελεύτησε Δαρεῖος, καὶ κατέστη εἰς τὴν βασι- 

λείαν ᾿Αρταξέρξης, Τισσαφέρνης διαβάλλει τὸν Κῦρον πρὸς 
τὸν ἀδελφὸν ὡς ἐπιβουλεύοι αὐτῷ. Ὃ δὲ πείθεταί τε καὶ 
συλλαμβάνει ἹΚῦρον ὡς ἀποκτενῶν. ἫἩ δὲ μήτηρ ἐξαιτησα- 
μένη αὐτὸν ἀποπέμπει πάλιν ἐπὶ τὴν ἀρχήν. Ὃ δ᾽ ὡς 
.} ἊΣ ’ ἊΣ ’ὔ ,ὔ “ ͵ὔ 

ἀπῆλθε κινδυνεύσας καὶ ἀτιμασθείς, βουλεύεται ὅπως μήποτε 
- Ν πε θ α, ΄ο γ, “ Φ ᾿ μον ,ὔ ᾽ὔ 5 3 

ἔτι ἔσται ἐπὶ τῷ ἀδελφῷ, ἀλλ᾽, ἢν δύνηται, βασιλεύσει ἀντ 
ἐκείνου. Παρύσατις μὲν δὴ ἣ μήτηρ ὑπῆρχε τῷ Κύρῳ, 

“ “Ἃς ΄σ “Ὁ, Ν ͵ Ε] ῳ 5 

φιλοῦσα αὐτὸν μᾶλλον ἢ τὸν βασιλεύοντα ᾿Αρταξέρξην 
σ .ἄ' “-“ - Ν , Ν 5 Ν , 

Οστις ὃ ἀφικνεῖτο τῶν παρὰ βασιλέως πρὸς αὐτὸν, πᾶντας 

οὕτω διατιθεὶς ἀ ἀπεπέμπετο ὥστε αὐτῷ μᾶλλον φίλους εἶναι 

ἣ βασιλεῖ. Καὶ τῶν παρ᾽ ἑαυτῷ δὲ βαρβάρων ἐπεμελεῖτο 
ὡς πολεμεῖν τε ἱκανοὶ εἴησαν καὶ εὐνοϊκῶς ἔχοιεν αὐτῷ. 
Τὴν δὲ “Ἑλληνικὴν δύναμιν ἤθροιζεν ὡς μάλιστα ἐδύνατο 

“ “ 2 , 

ἐπικρυπτόμενος, ὅπως ὅτι ἀπαρασκευότατον λάβοι βασιλέα. 
-“ νΝ «ς Ν 

Ὧδε οὖν ἐποιεῖτο τὴν συλλογήν. ᾿Ὁπόσας εἶχε φυλακὰς 
Β 



. Ἀ ΟΥ̓ΒΙ ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ. ᾿- 
γ 

ἐν ταῖς πόλεσι, παρήγγειλε τοῖς “φρουράρχοις δον 
λαμβάνειν ἄνδρας Πελοποννησίους ὅτι πλείστους καὶ βελ- 
τίστους, ὡς ἐπιβουλεύοντος Τισσαφέρνουφ ταῖς πόλεσιν. 
Ἰζαὶ γὰρ ἧσαν αἱ ᾿Ιωνικαὶ πόλεις Τισσαφέρνους τὸ ἀρχαῖον, 
ἐκ βασιλέως δεδομέναι, τότε δ᾽ ἀφεστήκεσαν πρὸς Κῦρον 

Τ᾿ πᾶσαι πλὴν Μιλήτου. Ἔν Μιλήτῳ δὲ Τισσαφέρνης προαισ- 
θόμενος τὰ αὐτὰ ταῦτα βουλευομένους, ἀποστῆναι πρὸς 
Ἰζῦρον", τοὺς μὲν αὐτῶν ἀπέκτεινε, τοὺς δ᾽ ἐξέβαλεν. Ὁ δὲ 
Κῦρος ὑπολαβὼν τοὺς φεύγοντας, συλλέξας στράτευμα 
ἐπολιόρκει Μίλητον καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, καὶ 
ἐπειρᾶτο κατάγειν τοὺς ἐκπεπτωκότας. Καὶ αὕτη αὖ ἄλλη 

8 πρόφασις ἦν αὐτῷ τοῦ ἀθροίζειν στράτευμα. Πρὸς δὲ 
βασιλέα πέμπων ἠξίου, ἀδελφὸς ὧν αὐτοῦ, δοθῆναι οἵ ταύτας 
τὰς πόλεις μᾶλλον ἢ Τισσαφέρνην ἄρχειν αὐτῶν, καὶ ἡ 
μήτηρ συνέπραττεν αὐτῷ ταῦτα" ὥστε βασιλεὺς τῆς μὲν πρὸς 
ἑαυτὸν ἐπιβουλῆς οὐκ ἠσθάνετο, Τισσαφέρνει δὲ ἐνόμιζε 
πολεμοῦντα αὐτὸν ἀμφὶ τὰ στρατεύματα δαπανᾶν" ὥστε 
οὐδὲν ἤχθετο αὐτῶν πολεμούντων. Καὶ γὰρ ὁ Κῦρος 
ἀπέπεμπε τοὺς γιγνομένους δασμοὺς βασιλεῖ ἐκ τῶν πόλεων 

9 ὧν Τισσαφέρνης ἐτύγχανεν ἔχων. ἔΛλλο δὲ στράτευμα 
αὐτῷ συνελέγετο ἐν Χεῤῥονήσῳ τῇ καταντιπέρας ᾿Αβύδου 
τόνδε τὸν τρόπον. Κλέαρχος Λακεδαιμόνιος. φυγὰς ἣν" 
τούτῳ συγγενόμενος ὁ Κῦρος ἠγάσθη τε αὐτὸν καὶ δίδωσιν 
αὐτῷ μυρίους δαρεικούς. ὋὉ δὲ λαβὼν τὸ χρυσίον στρά- 
τευμα συνέλεξεν ἀ ἀπὸ τούτων τῶν Χρημάτων, καὶ ἐπολέμει ἐκ 
Χεῤῥονήσου ὁρμώμενος τοῖς Θρᾳξὶ τοῖς ὑπὲρ “Ἑλλήσποντον 
οἰκοῦσι, καὶ ὠφέλει τοὺς ἕλληνας" ὥστε καὶ χρήματα συν- 
εβάλλοντο ἀὐτῷ εἰς τὴν τροφὴν τῶν στρατιωτῶν αἱ Ἕλλησ- 
ποντιακαὶ πόλεις ἑκοῦσαι. Τοῦτο δ᾽ αὖ οὕτω τρεφόμενον 

10 ἐλάνθανεν αὐτῷ τὸ στράτευμα. ᾿Αρίστιππος δὲ ὁ Θετταλὸς 
ξένος ὧν ἐτύγχανεν αὐτῷ, καὶ πιεζόμενος ὑπὸ τῶν οἴκοι 
ἀντιστασιωτῶν ἔρχεται πρὸς τὸν Κῦρον, καὶ αἰτεῖ αὐτὸν εἰς 
δισχιλίους ξένους καὶ τριῶν μηνῶν μισθόν, ὡς οὕτω περιγε- 
νόμενος ἂν τῶν ἀντιστασιωτῶν. Ὃὧ δὲ Κῦρος δίδωσιν αὐτῷ 
εἰς τετρακισχιλίους καὶ ἕξ μηνῶν μισθόν, καὶ δεῖται αὐτοῦ 
μὴ πρόσθεν καταλῦσαι πρὸς τοὺς ἀντιστασιώτας πρὶν ἂν 
αὐτῷ συμβουλεύσηχται. Οὕτω δὲ αὖ τὸ ἐν Θετταλ 

1 ἐλάνθανεν αὐτῷ τρεφόμενον στράτευμα. Πρόξενον δὲ τὸν 
Βοιώτιον ξένον ὄντα αὐτῷ ἐκέλευσε λαβόντα ἄνδρας ὅτι 



15. 1, ΘΑΡ. Ὑ. 9 

πλείστους παραγενέσθαι, ὡς εἰς Πισίδας βουλόμενος στρα- 
τεύεσθαι, ὡς πράγματα παρεχόντων τῶν Πισιδῶν τῇ ἑαυτοῦ 

’ ,7ὔ Ν Ν Ἢ ! Ν ᾽; Ν 

χώρᾳ. Σοφαίνετον δὲ τὸν Στυμφάλιον καὶ Σωκράτην τὸν 
Αχαιόν, ξένους ὄντας καὶ τούτους, ἐκέλευσεν ἄνδρας λαβόν- 
τὰς ἐλθεῖν ὅτι πλείστους, ὡς πολεμήσων Τισσαφέρνει σὺν 
τοῖς φυγάσι τῶν Μιλησίων. Καὶ ἐποίουν οὕτως οὗτοι. 

ΟΑΡΟΤ' 1|. 

᾿Επεὶ δ᾽ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι αὐτῷ ἄνω, τὴν μὲν πρόφα- 
σιν ἐποιεῖτο ὡς Πισίδας βουλόμενος ἐκβαλεῖν παντάπασιν ἐκ 1 
τῆς χώρας" καὶ ἀθροίζει ὡς ἐπὶ τούτους τό τε βαρβαρικὸν καὶ 
τὸ ᾿Ελληνικὸ.» ἐνταῦθα στράτευμα" καὶ παραγγέλλει τῷ τε 
Κλεάρχῳ λαβόντι ἥκειν ὅσον ἦν αὐτῷ στράτευμα, καὶ τῷ 

΄ Ν μι » ,ὔ Ν 

Ἀριστίππῳ συναλλαγέντι πρὸς τοὺς οἴκοι ἀποπέμψαι πρὸς 
ἑαυτὸν ὃ εἶχε στράτευμα, καὶ Ξενίᾳ τῷ ᾿Αρκάδι, ὃς αὐτῷ 
προεστήκει τοῦ ἐν ταῖς πόλεσι ξενικοῦ, ἥκειν παραγγέλλει 

λαβόντα τοὺς ἄνδρας πλὴν ὁπόσοι ἱκανοὶ ἦσαν τὰς ἀκροπόλεις 
"4 ᾽ , Ν ΟἿ ἣν ͵ὕ “ 

φυλάττειν. κάλεσε δὲ καὶ τοὺς Μίλητον πολιορκοῦντας, ὁ 
καὶ τοὺς φυγάδας ἐκέλευσε σὺν αὐτῷ στρατεύεσθαι, ὑποσχό- 
μενος αὐτοῖς, εἰ καλῶς καταπράξειεν ἐφ᾽ ἃ ἐστρατεύετο, μὴ 
πρόσθεν παύσασθαι πρὶν αὐτοὺς καταγάγοι οἴκαδε. Οἱ δὲ 
ες 7 ᾿ ΣΎ ΌΞΨΙ χ ἥν αν Ν , τ γος 
ἡδέως ἐπείθοντο" ἐπίστευον γὰρ αὐτῷ" καὶ λαβόντες τὰ ὅπλα 
παρῆσαν εἰς Σάρδεις. Ξενίας μὲν δὴ τοὺς ἐκ τῶν πόλεων 4 
λαβὼν παρεγένετο εἰς Σάρδεις, ὁπλίτας εἰς τετρακισχιλίους" 
Πρόξενος δὲ παρῆν ἔχων ὁπλίτας μὲν εἰς πεντακοσίους καὶ 

Ἃ ,ὕ Ν ΄ , “ἰ, ςἐ τι ͵ 
χιλίους, γυμνήτας δὲ πεντακοσίους, Σοφαίνετος δὲ ὁ Στυμφά- 
λιος ὁπλίτας ἔχων χιλίους, Σωκράτης δὲ ὁ ᾿Αχαιὸς ὁπλίτας 
ἔχων ὡς πεντακοσίους, Πασίων δὲ ὁ Μεγαρεὺς τριακοσίους 
μὲν ὁπλίτας, τριακοσίους δὲ πελταστὰς ἔχων παρεγένετο" ἣν 
δὲ καὶ οὗτος καὶ ὁ Σωκράτης τῶν ἀμφὶ Μίλητον στρατευο- 

’ Οὗ Ν ᾿ τ , ὃ Ε “ .] ’ὔ Η᾿ , μένων. Οὗτοι μὲν εἰς Σάρδεις αὐτῷ ἀφίκοντο. '“Τισσαφέρ- 4 
νὴς δὲ κατανοήσας ταῦτα, καὶ μείζονα ἡγησάμενος εἶναι ἢ 

΄ ,ὔ ιν 

ὡς ἐπὶ Πισίδας τὴν παρασκευήν, πορεύεται ὡς βασιλέα ἣἧ 
ἐδύνατο τάχιστα, ἱππέας ἔχων ὡς πεντακοσίους. Καὶ βασι-ς 
λεὺς μὲν δή, ἐπεὶ ἤκουσε παρὰ Τισσαφέρνους τὸν Κύρου 
στόλον, ἀντιπαρεσκευάζετο. 

Β2 
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Κῦρος δὲ ἔχων οὖς εἴρηκα ὡρμᾶτο ἀπὸ Σάρδεων καὶ 
ἐξελαύνει διὰ τῆς Λυδίας σταθμοὺς τρεῖς, παρασάγγας εἴκοσι 

θ καὶ δύο, ἐπὶ τὸν Μαίανδρον ποταμόν. 'Γούτου τὸ εὖρος δύο 
πλέθρα γέφυρα δὲ ἐπῆν ἐζευγμέῤη πλοίοις ἑπτά. Τοῦτον 
διαβὰς ἐξελαύνει διὰ Φρυγίας σταθμὸν ἕνα, παρασάγγας 
ὀκτώ, εἰς Κολοσσάς, πόλιν οἰκουμένην, εὐδαίμονα καὶ μεγά- 
λην. ᾿Ενταῦθα ἔμεινεν ἡμέρας ἑπτά" καὶ ἧκε Μένων ὁ Θετ- 
ταλός, ὁπλίτας ἔχων χιλίους καὶ πελταστὰς πεντακοσίους, 

ἢ Δόλοπας καὶ Αἰνιᾶνας καὶ ᾿Ολυνθίους. ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει 
σταθμοὺς τρεῖς, παρασάγγας εἴκοσιν, εἰς ἹΚελαινάς, τῆς 
Φρυγίας πόλιν οἰκουμένην, μεγάλην καὶ εὐδαίμονα. '᾽Εν- 
ταῦθα Κύρῳ βασίλεια ἦν καὶ παράδεισος μέγας, ἀγρίων 
θηρίων πλήρης. ἃ ἐκεῖνος ἐθήρευεν ἀπὸ ἵππου, ὁπότε γυμν 
σαι βούλοιτο ἑαυτόν τε καὶ τοὺς ἵππους. Διὰ μέσου δὲ τοῦ 
παραδείσου ῥεῖ ὁ Μαίανδρος ποταμός" αἱ δὲ πηγαὶ αὐτοῦ 
εἶσιν ἐκ τῶν βασιλείων" ῥεῖ δὲ καὶ διὰ τῆς Κελαινῶν πόλεως. 
Ἔστι δὲ καὶ μεγάλου βασιλέως βασίλεια ἐν Κελαιναῖς 
ἐρυμνὰ ἐπὶ ταῖς πηγαῖς τοῦ Μαρσύον ποταμοῦ ὑπὸ τῇ ἀκροπόλει" 
ῥεῖ δὲ καὶ οὗτος διὰ τῆς πόλεως καὶ ἐμβάλλει εἰς τὸν Μαίαν- 
ὃρον᾽ τοῦ δὲ Μαρσύου τὸ εὗρός ἐστιν εἴκοσι καὶ πέντε ποδῶν. 
᾽᾿Ενταῦθα λέγεται ᾿Απόλλων ἐκδεῖραι Μαρσύαν, νικήσας ἐρί- 
ὦντά οἱ περὶ σοφίας, καὶ τὸ δέρμα κρεμάσαι ἐν τῷ ἄντρῳ 
ὅθεν αἱ πηγαί: διὰ δὲ τοῦτο ὁ ποταμὸς καλεῖται Μαρσύας. 
᾿Ενταῦθα Ξέρξης, ὅτε ἐκ τῆς “Ἑλλάδος ἡττηθεὶς τῇ μάχῃ 
ἀπεχώρει, λέγεται οἰκοδομῆσαι ταῦτά τε τὰ βασίλεια καὶ τήν 
Κελαινῶν ἀκρόπολιν. ᾿Ενταῦθα ἔμεινε Κῦρος ἡμέρας τριά- 
κοντα καὶ ἧκε Κλέαρχος ὁ Λακεδαιμόνιος, φυγάς, ἔχων 
ὁπλίτας χιλίους καὶ πελταστὰς Θρᾷκας ὀκτακοσίους καὶ τοξό- 
τας Κρῆτας διακοσίους. ἽἈμα δὲ καὶ Σωσίας παρὴν ὃ Συρα- 
κόσιος ἔχων ὁπλίτας τριακοσίους καὶ Σοφαίνετος ὁ ᾿Αρκὰς 
ἔχων ὁπλίτας χιλίους. Καὶ ἐνταῦθα Κῦρος ἐξέτασιν καὶ 
ἀριθμὸν τῶν Ἑλλήνων ἐποίησεν ἐν τῷ παραδείσῳ, καὶ ἐγέ- 
νοντο οἱ σύμπαντες ὁπλῖται μὲν μύριοι καὶ χίλιοι, πελτασταὶ 
δὲ ἀμφὶ τοὺς δισχιλίους. 

10. Εντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο, παρασάγγας δέκα, εἰς 
Πέλτας, πόλιν οἰκουμένην. ᾿Ενταῦθ' ἔμεινεν ἡμέρας τρεῖς" 
ἐν αἷς Ξενίας δ᾽ Ἀρχὰς τὰ Λύκαια ἔθυσε καὶ ἀγῶνα ἔθηκε" τὰ δὲ 
ἄθλα ἧσαν στλεγγίδες χρυσαῖ ἐθεώρει δὲ τὸν ἀγῶνα καὶ 
Κῦρος. ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο, παρασάγγας 

ο 

Ὁ 



ἘΠῚ. 1... ΟἿΡ.- ΤΆ. ὄ 

᾿ ᾿" “ » , ᾽ ; , ’ 
δώδεκα, εἰς Κεραμῶν ἀγοράν, πόλιν οἰκουμένην, ἐσχάτην 
πρὸς τῇ Μυσίᾳ χώρᾳ. ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς, 1Π 
παρασάγγας τριάκοντα, εἰς Καύστρου᾽ πεδίον, πόλιν οἰκου- 
μένην. ᾿Εἰνταῦθ᾽ ἔμεινεν ἡμέρας πέντε" καὶ τοῖς στρατιώταις 
ὠφείλετο μισθὸς πλέον ἢ τριῶν μηνῶν, καὶ πολλάκις ἰόντες 
ἘΒΚῚ Ν ’, 5 , « Ν ΕῚ ," , “-“ ν 

ἐπὶ τὰς θύρας ἀπῃτουν. ὋΟ δὲ ἐλπίδας λέγων διῆγε καὶ 
δῆλος ἦν ἀνιώμενος" οὐ γὰρ ἣν πρὸς τοῦ Κύρου τρόπου 
ἔχοντα μὴ ἀποδιδόναι. ᾿Ενταῦθα ἀφικνεῖται ᾿Εἰπύαξα ἡ 12 
Συεννέσιος γυνὴ τοῦ Κιλίκων βασιλέως παρὰ Κῦρον: καὶ 
ἐλέγετο Κύρῳ δοῦναι χρήματα πολλά. Τῇ δ᾽ οὖν στρατιᾷ 
τότε ἀπέδωκε Κῦρος μισθὸν τεττάρων μηνῶν. Εἶχε δὲ ἡ 
Κίλισσα καὶ φύλακας περὶ αὑτὴν Κίλικας καὶ ᾿Ασπενδίους" 
ἐλέγετο δὲ καὶ συγγενέσθαι Κῦρον. τῇ Κιλίσσῃ. ᾿Εντεῦθεν 
δὲ ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο, παρασάγγας δέκα, εἰς Θύμβριον, 13 
πόλιν οἰκουμένην" Σῤῥῦϑά ἢ ἣν παρὰ τὴν ὁδὸν κρήνη ἡ Μίδου 
καλουμένη τοῦ Φρυγῶν βασιλέως, ἐφ᾽ ἧ λέγεται Μίδας τὸν 
Σάτυρον θηρεῦσαι οἴνῳ κεράσας αὐτήν. ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει 
σταθμοὺς δύο, παρασάγγας δέκα, εἰς Τυριαῖον, πόλιν οἰκου- 14 
αένην. Ἐνταῦθα ἔμεινεν ἡμέρας τρεῖς. Καὶ λέγεται 
δεηθῆναι ἣ Κίλισσα Κύρου ἐπιδεῖξαι τὸ στράτευμα αὐτῇ. 
Βουλόμενος οὖν ἐπιδεῖξαι ἐξέτασιν ποιεῖται ἐν τῷ πεδίῳ 

τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν βαρβάρων. ᾿Ἐἰκέλευσε δὲ τοὺς 
Ἕλληνας, ὡς νόμος αὐτοῖς εἰς μάχην, οὕτω ταχθῆναι καὶ τς 

“-“ “-“ ᾽ 

στῆναι, συντάξαι δὲ ἕκαστον τοὺς ἑαυτοῦ. ᾿Εἰτάχθησαν οὖν 
δ ς Ἃ , ΩΣ Ν Ν μον Ν ,ὔ Ν « Ἷ 

ἐπὶ τεττάρων. Εἶχε δὲ τὸ μὲν δεξιὸν Μένων καὶ οἱ σὺν 
᾽ “Ὁ , Ν ἂν ἢ ἢ" ,ὔ Ν φϑ ’ ᾿ Ν ΞΕ 

αὐτῷ, τὸ δὲ εὐώνυμον ἵλεαρχος καὶ οἱ ἐκείνου, τὸ δὲ μέσον 
οἱ ἄλλοι στρατηγοί. ᾿Εθεώρει οὖν ὁ Κῦρος πρῶτον μὲν 
τοὺς βαρβάρους" οἱ δὲ παρήλαυνον τεταγμένοι κατ᾽ ἴλας καὶ 16 

Ν , “ ΄ς Ν “ Δ “1};' ὦ 

κατὰ τάξεις" εἶτα δὲ τοὺς “Ελληνας, παρελαύνων ἐφ᾽ ἅρματος 
ΜΝ ΄ Ὦ, ἐν ἊΝ , - Ν , , 

καὶ ἡ Κίλισσα ἐφ᾽ ἁρμαμάξης. Εἶχον δὲ πάντες κράνη 
χαλκᾶ καὶ χιτῶνας φοινικοῦς καὶ κνημῖδας καὶ τὰς ἀσπίδας 
ἐκκεκαλυμμένας. Ἐπειδὴ δὲ πάντας παρήλασε, στήσας τὸ 
ἅρμα πρὸ τῆς φάλαγγος μέσης, πέμψας Πίγρητα τὸν ἑρμηνέα Ἰ 
παρὰ τοὺς στρατηγοὺς τῶν ᾿Βλλήνων ἐκέλευσε προβαλέσθαι 
τὰ ὅπλα καὶ ἐπιχωρῆσαι ὅλην τὴν φάλαγγα. Οἱ δὲ ταῦτα 
προεῖπον τοῖς στρατιώταις" καὶ ἐπεὶ ἐσάλπιγξε, προβαλλό- 
μενοι τὰ ὅπλα ἔπεσαν. Ἔκ δὲ τούτου θᾶττον προϊόντων 
σὺν κραυγῇ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου δρόμος ἐγένετο τοῖς στρατιώ- 
ταις ἐπὶ τὰς σκηνάς. Τῶν δὲ βαρβάρων φόβος πολὺς καὶ 
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ἄλλοις καὶ ἥ τε Κίλισσα ἔφυγεν ἐκ τῆς ἁρμαμάξης καὶ οἱ ἐκ 
τῆς ἀγορᾶς καταλιπόντες τὰ ὦνια ἔφυγον" οἱ δὲ Ἕλληνες 
σὺν γέλωτι ἐπὶ τὰς σκηνὰς ἦλθον. Ἣ δὲ Κίλισσα ἰδοῦσα 
τὴν λαμπρότητα καὶ τὴν τάξιν τοῦ στρατεύματος ἐθαύμασε. 
Κῦρος δὲ ἥσθη τὸν ἐκ τῶν “Ἑλλήνων εἰς τοὺς βαρβάρους 
φόβον ἰδών. 

᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς, παρασάγγας εἴκοσιν, 
εἰς Ἰκόνιον, τῆς Φρυγίας πόλιν ἐσχάτην. ᾿Εἰνταῦθα ἔμεινε 
τρεῖς ἡμέρας. ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς Λυκαονίας 
σταθμοὺς πέντε, παρασάγγας τριάκοντα. Ταύτην τὴν 
χώραν ἐπέτρεψε διαρπάσαι τοῖς “ἕλλησιν ὡς πολεμίαν 
οὖσαν. ᾿Εντεῦθεν Κῦρος τὴν Κίλισσαν εἰς τὴν Κιλικίαν 
ἀποπέμπει τὴν ταχίστην ὁδόν, καὶ συνέπεμψεν αὐτῇ στρα- 
τιώτας οὺς Μένων εἶχε καὶ αὐτόν Μένωνα τὸν Θετταλόν. 
Κῦρος δὲ μετὰ τῶν ἄλλων ἐξελαύνει διὰ Καππαδοκίας 
σταθμοὺς τέτταρας, παρασάγγας εἴκοσι καὶ πέντε, πρὸς Δάνα, 
πόλιν οἰκουμένην, μεγάλην καὶ εὐδαίμοναιυ ᾿Ενταῦθα.. 
ν ς , -“ φ γι. . ’ Γ, 

ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς" ἐν ᾧ Κῦρος ἀπέκτεινεν ἄνδρα Πέρσην 
Μεγαφέρνην, φοινικιστὴν βασίλειον, καὶ ἕτερόν τινα τῶν 
ὑπάρχων δυνάστην, αἰτιασάμενος ἐπιβουλεύειν αὐτῷ. ᾿Εν- 
τεῦθεν ἐπειρῶντο εἰσβάλλειν εἰς τὴν Κιλικίαν" ἡ δὲ εἰσβολὴ 
ἣν ὁδὸς ἁμαξιτὸς ὀρθία ἰσχυρῶς καὶ ἀμήχανος εἰσελθεῖν 
στρατεύματι, εἴ τις ἐκώλυεν. ᾿Ελέγετο δὲ καὶ Συέννεσις 
“ ΎΣΝ ἐνὶ , δ ᾽ ἝΝ ᾽ 

εἶναι ἐπὶ τῶν ἄκρων φυλάττων τὴν εἰσβολήν" δι᾿ ὃ ἔμεινεν 
εἰ ἃ “ ΄ π΄ 5᾽ ε , ᾿ 
ἡμέραν ἐν τῷ πεδίῳ. Ῥῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἧκεν ἄγγελος λέγων 
ὅτι λελοιπὼς εἴη Συέννεσις τὰ ἄκρα, ἐπεὶ ἤσθετο τό τε 
Μένωνος στράτευμα ὅτι ἤδη ἐν Κιλικίᾳ ἦν εἴσω τῶν ὀρέων, 
καὶ ὅτι τριήρεις ἤκουε περιπλεούσας ἀπ᾽ ᾿Ιωνίας εἰς Κιλικίαν 
Ταμὼν ἔχοντα τὰς Λακεδαιμονίων καὶ αὐτοῦ Κύρου. Κῦρος 
δ᾽ οὖν ἀνέβη ἐπὶ τὰ ὄρη οὐδενὸς κωλύοντος, καὶ εἶδε τὰς 
σκηνὰς οὗ οἱ Κίλικες ἐφύλαττον. ᾿Εντεῦθεν δὲ κατέβαινεν 
εἰς πεδίον μέγα καὶ καλόν, ἐπίῤῥυτον, καὶ δένδρων παντο- 
δαπῶν ἔμπλεων καὶ ἀμπέλων. Πολὺ δὲ καὶ σήσαμον καὶ 
μελίνην καὶ κέγχρον καὶ πυροὺς καὶ κριθὰς φέρει. ἴθρος δ᾽ 

᾽ » . ΄ ᾿ Ἷ 

αὐτὸ περιέχει ὀχυρὸν καὶ ὑψηλὸν πάντῃ ἐκ θαλάττης εἰς 
θάλατταν. Καταβὰς δὲ διὰ τούτου τοῦ πεδίου ἤλασε 
σταθμοὺς τέτταρας, παρασάγγας πέντε καὶ εἴκοσιν, εἰς Ταρ- 
σούς, τῆς Κιλικίας πόλιν μεγάλην καὶ εὐδαίμονα. ᾿Ενταῦθα 
ἧσαν τὰ Συεννέσιος βασίλεια τοῦ Κιλίκων βασιλέως" διὰ. 
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μέσης δὲ τῆς πόλεως ῥεῖ ποταμὸς Κύδνος ὄνομα εὖρος δύο 
πλέθρων. Ταύτην τὴν πόλιν ἐξέλιπον οἱ ἐνοικοῦντες μετὰ 
Συεννέσιος εἰς χωρίον ὀχυρὸν ἐπὶ τὰ ὄρη πλὴν οἱ τὰ καπηλεῖα 
ἔχοντες" ἔμειναν δὲ καὶ οἱ παρὰ τὴν θάλατταν οἰκοῦντες ἐν 
Σόλοις καὶ ἐν ᾿Ισσοῖς. ᾿Ἐπύαξα δὲ ἡ Συεννέσιος γυνὴ 
προτέρα Κύρου πέντε ἡμέραις εἰς Ταρσοὺς ἀφίκετο. Ἐν 
δὲ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ὀρῶν τῶν εἰς τὸ πεδίον δύο λόχοι τοῦ 
Μένωνος στρατεύματος. ἀπώλοντο" οἱ μὲν ἔφασαν ἁρπάζοντάς 
τι κατακοπῆναι ὑπὸ τῶν Ἰζιλίκων, οἱ δὲ ὑπολειφθέντας, καὶ 
οὐ δυναμένους εὑρεῖν τὸ ἄλλο στράτευμα οὐδὲ τὰς ὁδοὺς εἶτα 
πλανωμένους ἀπολέσθαι" ἦσαν δ᾽ οὖν οὗτοι ἑκατὸν ὁπλῖται. 
Οἱ δ᾽ ἄλλοι ἐπεὶ ἧκον, τήν τε “πόλιν τοὺς Ταρσοὺς διήρπασαν, 
διὰ τὸν ὄλεθρον τῶν συστρατιωτῶν ὀργιζόμενοι, καὶ τὰ 
βασίλεια τὰ ἐν αὐτῇ. Κῦρος δὲ ἐπεὶ εἰσήλασεν εἰς τὴν 
πόλιν, μετεπέμπετο τὸν Συέννεσιν πρὸς ἑαυτόν" ὁ δ᾽ οὔτε 
πρότερον οὐδενί πω κρείττονι ἑαυτοῦ εἰς «Χεῖρας ἐλθεῖν ἔφη 
οὔτε τότε Κύρῳ ἰέναι ἤθελε, πρὶν ἡ γυνὴ αὐτὸν ἔπεισε καὶ 
πίστεις ἔλαβε. Μετὰ δὲ ταῦτα ἐπεὶ συνεγένοντο ἀλλήλοις, 
Σνεννεσις μὲν ἔδωκε Κύρῳ χρήματα πολλὰ εἰς τὴν στρατιάν. 
Κῦρος δὲ ἐκείνῳ δῶρα ἃ νομίζεται “παρὰ βασιλεῖ τίμια, ἵππον 
Χρυσοχάλινον καὶ στρεπτὸν χρυσοῦν καὶ ψέλλια καὶ ἀκινάκην 
χρυσοῦν καὶ στολὴν Περσικήν, καὶ τὴν χώραν μηκέτι 
ἀφαρπάζεσθαι, τὰ δὲ ἡρπασμένα ἀνδράποδα, ἤν που ἐντυγο- 
χάνωσιν, ἀπολαμβάνειν. 

ΟΑΡΌΤ' 1Π. 

᾿Ενταῦθα ἔμεινε Κῦρος καὶ ἡ στρατιὰ ἡμέρας εἴκοσιν" οἵ 
γὰρ στρατιῶται οὐκ ἔφασαν ἰέναι τοῦ πρόσω" ὑπώπτευον 

νΝ » Ξ,.. Δ , 2 ΑΙ “ Ν γ ὌΝ , 
γὰρ ἤδη ἐπὶ βασιλέα ἰέναι" μισθωθῆναι δὲ οὐκ ἐπὶ τούτῳ 
ΒΕ “ ᾿Ξ πχν, ἢ Ν Ξ “ “ἢ 3 “" 
ἔφασαν. ΤΙρῶτος δὲ Κλέαρχος τοὺς αὑτοῦ στρατιώτας ἐβιά- 
το ἰέναι οἱ δὲ αὐτόν τε ἔβαλλον καὶ τὰ ὑποζύγια τὰ 
Ψ' ’ 5 Ἁ ΝΜ ." 7 σ΄ , Ν ’, Ν 

ἐκείνου, ἐπεὶ ἤρξατο προϊέναι. Κλέαρχος δὲ τότε μὲν 
μικρὸν ἐξέφυγε, τὸ μὴ καταπετρωθῆναι, ὕστερον δ᾽ ἐπεὶ 
ἔγνω ὅτι οὐ δυνήσεται βιάσασθαι, συνήγαγεν ἐκκλησίαν τῶν 
αὑτοῦ στρατιωτῶν" καί πρῶτον μὲν ἐδάκρυε πολὺν χρόνον 
ε ον ρος ᾿ς κα , ΄ Ν , : Ὁ ν , 
ἑστώς" οἱ δὲ ὁρῶντες ἐθαύμαζον καὶ ἐσιώπων᾽ εἶτα ἔλεξε τοιάδε. 
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8. ἴαΑνδρες στρατιῶται, μὴ θαυμάζετε ὅτι χαλεπῶς φέρω 
τοῖς παροῦσι πράγμασιν. ᾿Ἐϊμοὶ γὰρ Κῦρος ξένος ἐγένετο, 
καί με φεύγοντα ἐκ τῆς πατρίδος τά τε ἄλλα ἐτίμησε καὶ 
μυρίους ἔδωκε δαρεικούς" οὖς ἐγὼ λαβὼν οὐκ εἰς τὸ ἴδιον 
κατεθέμην ἐμοὶ, ἀλλ᾽ οὐδὲ καθηδυπάθησα, ἀλλ᾽ εἰς ὑμᾶς 

4 ἐδαπάνων. Καὶ πρῶτον μὲν ἐπὶ τοὺς Θρᾷκας ἐπολέμησα καὶ 
ὑπὲρ τῆς Ελλάδος ἐτιμωρούμην μεθ᾽ ὑμῶν, ἐκ τῆς Χεῤῥονήσου 
αὐτοὺς ἐξελαύνων βουλομένους ἀφαιρεῖσθαι τοὺς ἐνοικοῦντας 
Ἕλληνας τὴν γῆν. ᾿Επειδὴ δὲ Κῦρος ἐκάλει, λαβὼν ὑμᾶς 
ἐπορευόμην, ἵνα, εἴ τι δέοιτο, ὠφελοίην αὐτὸν ἀνθ᾽ ὧν εὖ 

ὅ ἔπαθον ὑπ’ ἐκείνου. Ἐπεὶ δὲ ὑμεῖς οὐ βούλεσθε συμπο- 
ρεύεσθαι, ἀνάγκη δέ μοι ἢἣ ὑμᾶς προδόντα τῇ Κύρου φιλίᾳ 
Χρῆσθαι ἢ πρὸς ἐκεῖνον ψευσάμενον μεθ᾽ ὑμῶν. ἰέναι. Ἐϊὶ 
μὲν δὴ δίκαια ποιήσω οὐκ οἷδα, αἱρήσομαι δ᾽ οὖν ὑμᾶς, καὶ 

σὺν ὑμῖν ὅ,τι ἂν δέῃ πείσομαι. Καὶ οὔποτε ἐρεῖ οὐδεὶς ὧ ὡς 
ἐγὼ, Ἕλληνας ἀγαγὼν εἰς τοὺς βαρβάρους, προδοὺς τοὺς 
Ἕλληνας τὴν τῶν βαρβάρων φιλίαν εἱλόμην, ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὑμεῖς 
ἐμοὶ οὐ θέλετε πείθεσθαι οὐδὲ ἕπεσθαι, ἐγὼ σὺν ὑμῖν ἕψομαι 

6 καὶ ὅ,τι ἂν δέῃ πείσομαι. Νομίζω γὰρ ὑμᾶς ἐμοὶ εἶναι καὶ 
πατρίδα καὶ φίλους καὶ συμμάχους, καὶ σὺν ὑμῖν μὲν ἂν οἶμαι 
εἶναι τίμιος ὅπου ἂν ὦ, ὑμῶν δὲ ἔρημος ὧν οὐκ ἂν ἱκανὸς εἶναι 
οἶμαι οὔτ᾽ ἂν φίλον ὠφελῆσαι οὔτ᾽ ἂν ἐχθρὸν ἀλέξασθαι. 
Ὡς ἐμοῦ οὖν ἰόντος ὅποι ἂν καὶ ὑμεῖς, οὕτω τὴν γνώμην 
ἔχετε. 

Ἴ Ταῦτα εἶπεν, οἱ δέ στρατιῶται, οἵ τε αὐτοῦ ἐκείνου καὶ οἱ 
ἄλλοι, ταῦτα ἀκούσαντες, ὅτι οὐ φαίη παρὰ βασιλέα 
πορεύεσθαι, ἐπήνεσαν᾽ παρὰ δὲ Ξενίου καὶ Πασίωνος πλείους 
ἢ δισχίλιοι λαβόντες τὰ ὅπλα καὶ τὰ σκευοφόρα ἐστρατο- 

8 πεδεύσαντο παρὰ Κλεάρχῳ. ΚἍῦρος δὲ τούτοις ἀπορῶν τε 
καὶ λυπούμενος μετεπέμπετο τὸν Κλέαρχον" ὁ δὲ ἰέναι μὲν 
οὐκ ἤθελε, λάθρᾳ δὲ τῶν στρατιωτῶν πέμπων αὐτῷ ἄγγελον 
ἔλεγε θαῤῥεῖν, ὡς καταστησομένων τούτων εἰς τὸ δέον" μετα- 

9 πέμπεσθαι δ᾽ ἐκέλευεν αὐτόν" αὐτὸς δ᾽ οὐκ ἔφη ἰέναι Μετὰ 
δὲ ταῦτα συναγαγὼν τούς θ᾽ ἑαυτοῦ στρατιώτας καὶ τοὺς 
προσελθόντας αὐτῷ καὶ τῶν ἄλλων τὸν βουλόμενον ἔλεξε 
τοιάδε" 

Λνδρες στρατιῶται, τὰ μὲν δὴ Κύρου δῆλον ὅτι οὕτως 
ἔχει πρὸς ἡμᾶς ὥσπερ τὰ ἡμέτερα πρὸς ἐκεῖνον" οὔτε γὰρ ἡμεῖς 
ἐκείνου ἔτι στρατιῶται, ἐπεί γε οὐ συνεπόμεθα αὐτῷ, 



ΤυΒΣ τι, ἜΑΡΟΣ ΧΙΤ᾿ 9 

“ -“ “ , - 
ἐκεῖνος ἔτι ἡμῖν μισθοδότης. Ὅτι μέντοι ἀδικεῖσθαι νομίζει 10 
ὑφ᾽ ἡμῶν οἷδα, ὥστε καὶ μεταπεμπομένου αὐτοῦ οὐκ ἐθέλω 
ἐλθεῖν, τὸ μὲν μέγιστον, αἰσχυνόμενος, ὅτι σύνοιδα ἐμαυτῷ 
πάντα ἐψευσμένος αὐτόν, ἔπειτα καὶ δεδιὼς μὴ λαβών με 
δίκην ἐπιθῇ ὧν νομίζει ὑπ᾽ ἐμοῦ ἠδικῆσθαι. ᾿Ἐμοὶ οὖν δοκεῖ 11 

49 ψ “ 1) ε ἐς ζ ,ὔ "- ᾽ Ἶ ̓- Ἷ -" ε -“ 'ν- Ε] -“ " Ν 

οὐχ ὥρα εἶναι ἡμῖν καθεύδειν οὐδ ἀμελεῖν ἡμῶν αὐτῶν, ἀλλὰ 
βουλεύεσθαι ὅ,τι χρὴ ποιεῖν ἐκ τούτων. Καὶ ἕως τε μένομεν 
αὐτοῦ, σκεπτέον μοι δοκεῖ εἶναι ὅπως ἀσφαλέστατα μενοῦμεν, 
εἴ τε ἤδη δοκεῖ ἀπιέναι, ὅπως ἀσφαλέστατα ἄπιμεν, καὶ 
ὅπως τὰ ἐπιτήδεια ἕξομεν" ἄνευ γὰρ τούτων οὔτε στρατηγοῦ 
οὔτε ἰδιώτου ὄφελος οὐδέν. ὋὉ δ᾽ ἀνὴρ πολλοῦ μὲν ἄξιος 12 

φ φίλος ᾧ ἂν φίλος 1], χαλεπώτατος δ᾽ ἐχθρὸς ᾧ ἂν πολέμιος ἦ. 
Ἔχει δὲ δύναμιν καὶ πεζὴν καὶ ἱππικὴν καὶ ναυτικὴν, ἣν 
πάντες ὁμοίως ὁρῶμέν τε καὶ ἐπιστάμεθα καὶ γὰρ οὐδὲ 
πόῤῥω δοκοῦμέν μοι αὐτοῦ καθῆσθαι: ὥστε ὥρα λέγειν 
ὅ,τι τις γιγνώσκει ἄριστον εἶναι. Ταῦτα εἰπὼν ἐπαύσατο. 
Ἔκ δὲ τούτου ἀνίσταντο οἱ μὲν ἐκ τοῦ αὐτομάτου λέξοντες 13 

ἂἃ ἐγίγνωσκον, οἱ δὲ καὶ ὑπ᾽ ἐκείνου ἐγκέλευστοι, ἐπιδεικ- 
νύντες οἵα εἴη ἡ ἀπορία ἄνευ τῆς Κύρου γνώμης καὶ μένειν 
καὶ ἀπιέναι. ἘἙϊΐς δὲ δὴ εἶπε, προσποιούμενος σπεύδειν ὡς 1; 
τάχιστα πορεύεσθαι εἰς τὴν Ἑλλάδα, στρατηγοὺς μὲν 
ἑλέσθαι ἄλλους ὡς τάχιστα, εἰ μὴ βούλεται Κλέαρχος 
ἀπάγειν" τὰ δ᾽ ἐπιτήδεια ἀγοράζεσθαι, (ἡ δ᾽ ἀγορὰ ἦν ἐν τῷ ΝΠ τρις ἀγυρίρθαι, ἢ ὃ ἀγορὰ ἥγἐντᾷ 
βαρβαρικῷ στρατεύματι), καὶ συσκευάζεσθαι" ἐλθόντας δὲ ς 3 

Κῦρον αἰτεῖν πλοῖα, ὡς ἀποπλέοιεν' ἐὰν δὲ μὴ διδῷ ταῦτα, 
ἡγεμόνα αἰτεῖν Κῦρον, ὅστις διὰ φιλίας τῆς χώρας ἀπάξει" 
ἐάν δὲ μηδὲ ἡγεμόνα διδῷ, συντάττεσθαι τὴν ταχίστην, 

, δὲ Ν λ ’ Ν » “ Ν θά 
πέμψαι δὲ καὶ προκαταληψομένους τὰ ἄκρα, ὅπως μὴ φθά- 

Ἕ ΄- ,’  - αἱ: “ φ Ν 

σωσι μήτε Κῦρος μήτε οἱ Κίλικες καταλαβόντες, ὧν πολλοὺς 
καὶ πολλὰ χρήματα ἔχομεν ἀνηρπακότες. Οὗτος μὲν δὴ 
τοιαῦτα εἶπε" μετὰ δὲ τοῦτον Κλέαρχος εἶπε τοσοῦτον. “Ὡς 1ὅ 
μὲν στρατηγήσοντα ἐμὲ ταύτην τὴν στρατηγίαν μηδεὶς ὑμῶν 
λεγέτω" πολλὰ γὰρ ἐνορῶ δι᾿ ἅ ἐμοὶ τοῦτο οὐ ποιητέον ὡς 
δὲ τῷ ἀνδρὶ ὃν ἂν ἕλησθε πείσομαι ἧ δυνατὸν μάλιστα, ἵνα 

“ Ὁ ΕΣ ἾΣ 4 5 ,ὔ “ Ν ΝΜ ἔ 

εἰδῆτε ὅτι καὶ ἄρχεσθαι ἐπίσταμαι ὡς τις καὶ ἄλλος μάλιστα 
ἫΝ ’ νιν “ ΝΥ 3 ’ .] Ν, Ν ἊΝ 

ἀνθρώπων. Μετὰ τοῦτον ἄλλος ἀνέστη, ἐπιδεικνὺς μὲν τὴν 16 
εὐήθειαν τοῦ τὰ πλοῖα αἰτεῖν κελεύοντος, ὥσπερ πάλιν τὸν 

’ ’ὔ Ν , μ. Ν, Ν ς » 4 

στόλον Κύρου μὴ ποιουμένου, ἐπιδεικνὺς δὲ ὡς εὔηθες εἴη 
ς “-“ Γ. “ 

ἡγεμόνα αἰτεῖν παρὰ τούτου ᾧ λυμαινόμεθα τήν πρᾶξιν. Ἐ 

Βὃ 
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17 δὲ καὶ τῷ ἡγεμόνι πιστεύσομεν ᾧ ἂν Κῦρος διδῷ, τί κωλύει 
καὶ τὰ ἄκρα ἡμῖν κελεύειν Ἱζύρον προκαταλαμβάνειν ; ᾿Εγὼ 
γὰρ ὀκνοίην μὲν ἂν εἰς τὰ πλοῖα ἐμβαίνειν ἃ ἡμῖν δοίη, μὴ 
ἡμᾶς αὐταῖς ταῖς τριήρεσι καταδύσῃ, φοβοίμην δ᾽ ἂν τῷ 
ἡγεμόνι ᾧ ἂν δοίη ἕπεσθαι, μὴ ἡμᾶς ἀγάγῃ ὅθεν οὐχ οἷόν τε 
ἔσται ἐξελθεῖν, βουλοίμην δ᾽ ἂν ἄκοντος ἀπιὼν Κύρου 

18 λαθεῖν αὐτὸν ἀπελθών" ὃ οὐ δυνατόν ἐστιν. ᾿Αλλ’ 
φημι ταῦτα μὲν φλυαρίας εἶναι" δοκεῖ δέ μοι ἄνδρας ἐλθόν- 
τας πρὸς Κῦρον οἵτινες ἐπιτήδειοι σὺν Κλεάρχῳ ἐρωτᾶν 
ἐκεῖνον, τί βούλεται ἡμῖν χρῆσθαι" καὶ ἐὰν μὲν ἡ πρᾶξις ἢ 
παραπλησία οἵᾳπερ καὶ πρόσθεν ἐχρῆτο τοῖς ξένοις, ἕπεσθαι 

19 καὶ ἡμᾶς, καὶ μὴ κακίους εἶναι τῶν πρόσθεν τούτῳ συνανα- 
βάντων" ἐὰν δὲ μείζων ἡ πρᾶξις τῆς πρόσθεν φαίνηται καὶ 
ἐπιπονωτέρα καὶ ἐπικινδυνοτέρα, ἀξιοῦν ἢ πείσαντα ἡμᾶς 
ἄγειν ἢ πεισθέντα πρὸς φιλίαν ἀφιέναι" οὕτω γὰρ καὶ ἕπό- 
μενοι ἂν φίλοι αὐτῷ καὶ πρόθυμοι ἑποίμεθα καὶ ἀπιόντες 
ἀσφαλῶς ἂν ἀπίοιμεν" ὅ,τι δ᾽ ἂν πρὸς ταῦτα λέγῃ, ἀπαγ- 
γεῖλαι δεῦρο" ἡμᾶς δ᾽ ἀκούσαντας πρὸς ταῦτα βουλεύεσθαι. 

20 "Εδοξε ταῦτα, καὶ ἄνδρας ἑλόμενοι σὺν Κλεάρχῳ πέμπουσιν, 
οἱ ἐρώτων Κῦρον τὰ δόξαντα τῇ στρατιᾷ. Ὃὧ δ᾽ ἀπεκρίνατο 
ὅτι ἀκούοι ᾿Αβροκόμαν, ἐχθρὸν ἄνδρα, ἐπὶ τῷ Εὐφράτῃ 
ποταμῷ εἶναι, ἀπέχοντα δώδεκα σταθμούς" πρὸς τοῦτον οὖν 
ἔφη βούλεσθαι ἐλθεῖν: κἂν μὲν ἡ ἐκεῖ, τὴν δίκην ἔφη 

91 χρήζειν ἐπιθεῖναι αὐτῷ, ἣν δὲ φεύγῃ, ἡμεῖς ἐκεῖ πρὸς ταῦτα 
βουλευσόμεθα. ᾿Ακούσαντες δὲ ταῦτα οἱ αἱρετοὶ ἀναγγέλ- 
λουσι τοῖς στρατιώταις" τοῖς δὲ ὑποψία μὲν ἣν ὅτι ἄγει 
πρὸς βασιλέα, ὅμως δὲ ἐδόκει ἕπεσθαι. Προσαιτοῦσι δὲ 
μισθόν: ὁ δὲ Κῦρος ὑπισχνεῖται ἡμιόλιον πᾶσι δώσειν οὗ 
πρύτερον ἔφερον, ἀντὶ δαρεικοῦ τρία ἡμιδαρεικὰ τοῦ μηνὸς τῷ 
στρατιώτῃ" ὅτι δὲ ἐπὶ βασιλέα ἄγοι οὐδὲ ἐνταῦθα ἤκουσεν 
οὐδεὶς ἔν γε τῷ φανερῷ. 



Ἀ1Ε. 1’, ΟΑΡ. ἼΝ. 1: 

ΟΔΡΌΤ ΙΓ. 

“ ’ὔ 
Ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο, παρασάγγας δέκα, ἐπὶ 

"" ’ [᾿ φ΄ ἢ » κ᾿ ’, , ᾽ “ 

τὸν Ψάρον ποταμόν, οὗ ἣν τὸ εὖρος τρία πλέθρα. ᾿Εἰντεῦθεν 
ἐξελαύνει σταθμὸν ἕνα; παρασάγγας πέντε, ἐπὶ τὸν Πύραμον 

“ “- :] 

ποταμόν, οὗ τὸ εὖρος στάδιον. ᾿Εἰντεῦθεν ἐξελαύνει σταθ- 
μοὺς δύο, παρασάγγας πεντεκαίδεκα, εἰς ᾿Ισσούς, τῆς Κιλι- 
κίας ἐσχάτην πόλιν, ἐπὶ τῇ θαλάττῃ οἰκουμένην, μεγάλην καὶ 
εὐδαίμονα. ᾿Ἔνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς" καὶ Κύρῳ παρ- 
ἦσαν. αἱ ἐκ Πελοποννήσου νῆες τριάκοντα καὶ πέντε καὶ ἐπ᾽ 
αὐταῖς ναύαρχος Πυθαγόρας Λακεδαιμόνιος. ἉὩἩγεῖτο ὃ᾽ 
αὐτῶν Ταμὼς Αἰγύπτιος ἐξ Ἐφέσου, ἔχων ναῦς ἑτέρας Ἱζύρου 
πέντε καὶ εἴκοσιν, αἷς ἐπολιόρκει Μίλητον, ὅ ὅτι Τισσαφέρνει 

φίλη ἦν, καὶ συνεπολέμει Κύρῳ πρὸς αὐτόν. Παρῆν δὲ καὶ 
Χειρίσοφος Λακεδαιμόνιος ἐπὶ τῶν νεῶν, μετάτεμπτος ὑπὸ 
Κύρου, ἑπτακοσίους ἔχων ὁπλίτας, ὦ ὧν ἐστρατήγει παρὰ Κύρῳ. 
Αἱ δὲ νῆες ὥρμουν παρὰ τὴν Κύρου σκηνήν. ᾿Ενταῦθα καὶ 

οἱ παρ᾽ ᾿Αβροκόμᾳ μισθοφόροι Ἕλληνες ἀποστάντες ἦλθον 
παρὰ Κῦρον, τετρακόσιοι ὁπλῖται, καὶ συνεστρατεύοντο ἐπὶ 
βασιλέα. 

᾿ “- 2 ,ὔ ἈΝ μὴ , , ις 

Ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμὸν ἕνα, παρασάγγας πέντε, ἐπὶ 
πύλας τῆς Κιλικίας καὶ τῆς Συρίας. Ἤ σαν δὲ ταῦτα δύο 

, Ν ἊΝ Ν Ν Ν “ ’ , 

τείχη" καὶ τὸ μὲν ἔσωθεν τὸ πρὸ τῆς Κιλικίας Συέννεσις 
εἶχε καὶ Κιλίκων φυλακή" τὸ δὲ ἔξω τὸ πρὸ τῆς Συρίας 
βασιλέως ἐλέγετο φυλακὴ φυλάττειν. Διὰ μέσου δὲ ῥεῖ 
τούτων ποταμὸς Κάρσος ὄνομα, εὖρος πλέθρου. ἽΑπαν δὲ 
τὸ μέσον τῶν τειχῶν ἦσαν στάδιοι τρεῖς" καὶ παρελθεῖν οὐκ 
ἦν βίᾳ ἦν γὰρ ἡ πάροδος στενὴ καὶ τὰ τείχη εἰς τὴν θάλατταν 
καθήκοντα, ὕπερθεν δ᾽ ἦσαν πέτραι ἠλιβατοι' ἐπὶ δὲ τοῖς 
τείχεσιν ἀμφοτέροις ἐφειστήκεσαν πύλαι. Ταύτης ἕνεκα 
τῆς παρόδου Κῦρος τὰς ναῦς μετεπέμψατο, ὅπως ὁπλίτας 
ἀποβιβάσειεν εἴσω καὶ ἔξω τῶν πυλῶν, καὶ βιασάμενοι τοὺς 

ὔ , ᾿ “τὰ “" ,ὕ , 
πολεμίους παρέλθοιεν, εἰ φυλάττοιεν ἐπὶ ταῖς Συρίαις πύλαις, 
ὅπερ ᾧετο ποιήσειν ὁ Κῦρος τὸν ᾿Αβροκόμαν, ἔ ἔχοντα πολὺ 
στράτευμα. ᾿Αβροκόμας δὲ οὐ τοῦτ᾽ ἐποίησεν, ἀλλ᾽ ἐπεὶ 

1 »ἍἌ 2 ’ 2 ᾿ 

ἤκουσε Κῦρον ἐν Κιλικίᾳ ὄντα, ἀναστρέψας ἐκ Φοινίκης 

ῖ 

2 

{ 



ἐν ᾿ 
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παρὰ βασιλέα ἀπήλαυνεν, ἔχων, ὡς ἐλέγετο, τριάκοντα 
μυριάδας στρατιᾶς. 

6 ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ Συρίας στραθμὸν ἕνα, παρασάγγας 
πέντε, εἰς Μυρίανδρον, πόλιν οἰκουμένην ὑπὸ “Φοινίκων ἐπὶ 
τῇ θαλάττῃ, ἐμπόριον δ᾽ ἦν τὸ χώρίον καὶ ὥρμουν αὐτόθι 

Ἶ δλκάδες πολλαί. ᾿Ενταῦθ᾽ ἔμειναν, ἡμέρας ἑπτά: καὶ Ξενίας 
ὁ ̓ Αρκάς στρατηγός, καὶ Πασίων ὁ Μεγαρεὺς ἐμβάντες εἰς 
πλοῖον καὶ τὰ πλείστου ἄξια ἐνθέμενοι ἀπέπλευσαν, (ὡς μὲν 
τοῖς πλείστοις ἐδόκουν) φιλοτιμηθέντες ὅτι τοὺς στρατιώτας 
αὐτῶν τοὺς παρὰ Κλέαρχον ἀπελθόντας, ὡς ἀπιόντας εἰς τὴν 
Ἑλλάδα πάλιν καὶ οὐ πρὸς βασιλέα, εἴα Κῦρος τὸν ̓ Κλέαρχον 
ἔχειν. Ἐπεὶ δ᾽ ἦσαν ἀφανεῖς, διῆλθε λόγος ὅτι διώκοι 
αὐτοὺς Ἰζῦρος τριήρεσι" καὶ οἱ μὲν εὔχοντο ὡς δολίους ὄντας 
αὐτοὺς ληφθῆναι, οἱ δ᾽ ᾧκτειρον εἰ ἁλώσοιντο. 

8 Κῦρος δὲ συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς εἶπεν" ᾿Απολελοί-. 
πασιν ἡμᾶς Ξενίας καὶ Πασίων. ᾿Αλλ’ εὖ γε μέντοι ἐπιστάσ- 
θωσαν ὕτι οὔτε ἀποδεδράκασιν" οἷδα ; γὰρ ὅπῃ οἴχονται" οὔτε 
ἀποπεφεύγασιν" ἔχω γάρ τριήρεις ὥστε ἑλεῖν τὸ ἐκείνων 
πλοῖον. ᾿Αλλὰ μὰ τοὺς θεοὺς οὐκ ἔγωγε αὐτοὺς διώξω, οὐδ᾽ 
ἐρεῖ οἰδεὶς ὡς ἐγώ, ἕως μὲν ἂν παρῇ τις, χρῶμαι, ἐπειδὰν δὲ 
ἀπιέναι βούληται, συλλαβὼν καὶ αὐτοὺς κακῶς ποιῶ καὶ τὰ 
χρήματα ἀποσυλῶ. ᾿Αλλὰ ἰόντων, εἰδότες ὅτι κακίους εἰσὶ 
περὶ ἡμᾶς ἢ ἡμεῖς περὶ ἐκείνους. Ἰζαίτοι ἔχω γε αὐτῶν καὶ 
τέκνα καὶ γυναῖκας ἐν Τράλλεσι φρουρούμενα" ἀλλ᾽ οὐδὲ 
τούτων στερήσονται, ἀλλ᾽ ἀπολήψονται τῆς πρόσθεν ἕνεκα 

Ὁ περὶ ἐμὲ ἀρετῆς. Καὶ ὁ μὲν ταῦτα εἶπεν" οἱ δὲ Ἕλληνες 
εἴ τις καὶ ἀθυμότερος ἣν πρὸς τὴν ἀνάβασιν, ἀκούοντες τὴν 
Κύρου ἀρετὴν ἥδιον καὶ προθυμότερον συνεπορεύοντο. 

Μετὰ ταῦτα Κῦρος ἐξελαύνει σταθμοὺς τέτταρας, παρα- 
σάγγας εἴκοσιν, ἐπὶ τὸν Χάλον ποταμον, ὄντα τὸ εὗρος πλέ- 
θρου, πληρὴ δ᾽ ἰχθύων μεγάλων καὶ πραέων, οὖς οἱ Σύροι 
θεοὺς ἐνόμιζον καὶ ἀδικεῖν οὐκ εἴων, οὐδὲ τὰς περιστεράς. 
Αἱ δὲ κῶμαι ἐν αἷς ἐσκήνουν Παρυσάτιδος ἦσαν εἰς ζώνην 

ιο δεδομεναι. Εντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς πέντε, παρα- 
σάγγας τριάκοντα, ἐπὶ τὰς πηγὰς τοῦ Δαράδακος ποταμοῦ, 
οὗ τὸ εὗρος πλέθρου. ᾿Ιὐνταῦθα ἧσαν τὰ Βελέσυος βασίλεια 
τοῦ Συρίας ἄρξαντος, καὶ παράδεισος πάνυ μέγας καὶ καλός, 
ἔχων πάντα ὅσα ὧραι φύουσι. Ἰζῦρος δ᾽ αὐτὸν ἐξέκοψε καὶ 
τὰ βασίλεια κατέκαυσεν. 



ἘΕΒο Χο ΟΑΡῚ ἝΝ. 13 

᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς, παρασάγγας πεντε- 11 
καίδεκα, ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ποταμόν, ὄντα τὸ εὖρος τεττάρων 
σταδίων" καὶ πόλις αὐτόθι κεῖτο. μεγάλη καὶ εὐδαίμων 
Θάψακος ὀνόματι. ᾿Ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας πέντε" καὶ 
Κῦρος μεταπεμψάμενος τοὺς στρατηγοὺς τῶν ᾿Βλλήνων ἔλε- 
γεν ὅτι ἡ ὁδὸς ἔσοιτο πρὸς βασιλέα μέγαν εἰς Βαβυλῶνα: 
καὶ κελεύει αὐτοὺς λέγειν ταῦτα τοῖς στρατιώταις καὶ ἀνα- 
πείθειν ἕπεσθαι. Οἱ δὲ ποιήσαντες ἐκκλησίαν ἀπήγγελλον 12 
ταῦτα᾽ οἱ δὲ στρατιῶται ἐχαλέπαινον τοῖς στρατηγοῖς, καὶ 
ἔφασαν αὐτοὺς πάλαι ταῦτ᾽ εἰδότας κρύπτειν, καὶ οὐκ ἔφασαν 
ἰέναι, ἐὰν μή τις αὐτοῖς χρήματα διδῷ, ὥσπερ καὶ τοῖς προ- 
τέροις μετὰ Κύρου ἀναβᾶσι παρὰ τὸν πατέρα τοῦ Κύρου, καὶ 
ταῦτα οὐκ ἐπὶ μάχην ἰόντων, ἀλλὰ καλοῦντος τοῦ πατρὸς 
Κῦρον. Ταῦτα οἱ στρατηγοὶ Κύρῳ ἀπήγγελλον" ὁ δ᾽ ὑπ- 18 
ἔσχετο ἀνδρὶ ἑκάστῳ δώσειν πέντε ἀργυρίου μνᾶς, ἐπὰν εἰς 
Βαβυλῶνα ἢ ἥκωσι, καὶ τὸν μισθὸν ἐντελῆ μέχρι ἂν καταστήσῃ 

τοὺς Ἑλληνας εἰς ᾿Ιωνίαν πάλιν. Τὸ μὲν δὴ πολὺ τοῦ 
“Ἑλληνικοῦ οὕτως ἐπείσθη. Μένων δὲ πρὶν δῆλον εἶναι, τί 
ποιήσουσιν οἱ ἄλλοι στρατιῶται, πότερον ἕψονται Κύρῳ ἣ ἢ 
οὔ, συνέλεξε τὸ αὑτοῦ στράτευμα χωρὶς τῶν ἄλλων καὶ ἔλεξε 

ταδε" 
ἼΑνδρες, ἐάν μοι πεισθῆτε, οὔτε κινδυνεύσαντες οὔτε 14 

πονήσαντες τῶν ἄλλων πλέον προτιμήσεσθε στρατιωτῶν 
ὑπὸ Κύρου. Τί οὖν κελεύω ποιῆσαι ; νῦν δεῖται ἸΚῦρος 
ἕπεσθαι τοὺς Ἕλληνας ἐπὶ βασιλέα: ἐγὼ οὖν φημι ὑμᾶς 
χρῆναι διαβῆναι τὸν Εὐφράτην ποταμὸν πρὶν δῆλον εἶναι 
ὅ,τι οἱ ἄλλοι “Ἕλληνες ἀποκρινοῦνται Κύρῳ. Ἢν μὲν γὰρ 1ὅ 
ψηφίσωνται ἕπεσθαι, ὑμεῖς δόξετε αἴτιοι εἶναι ἄρξαντες τοῦ 
διαβαίνειν, καὶ ὡς προθυμοτάτοις οὖσιν ὑμῖν χάριν εἴσεται 
Κῦρος καὶ ἀποδώσει" ἐπίσταται δ᾽ εἴ τις καὶ ἄλλος" ἣν δ᾽ 
ἀποψηφίσωνται οἱ ἄλλοι, ἄπιμεν μὲν ἅπαντες εἰς τοὔμπαλιν, 
ὑμῖν δὲ ὡς μόνοις πειθομένοις πιστοτάτοις χρήσεται καὶ εἰς 
Φρούρια καὶ εἰς λοχαγίας, καὶ ἄλλου οὗτινος ἂν δέησθε οἷδα 
ὅτι ὡς φίλοι τεύξεσθε Ἱζύρου. ᾿Ακούσαντες ταῦτα ἐπείθοντο 
καὶ διέβησαν πρὶν τοὺς ἄλλους ἀποκρίνασθαι. Κῦρος δ᾽ 18 
ἐπεὶ ἤσθετο διαβεβηκότας, ἥσθη τε καὶ τῷ στρατεύματι 
πέμψας Γλοῦν εἶπεν" Ἐγὼ μέν, ὦ ἄνδρες, ἤδη ὑμᾶς ἐπαινῶ" 
ὅπως δὲ καὶ ὑμεῖς ἐμὲ ἐπαινέσετε ἐμοὶ μελήσει, ἢ μηκέτι με 
Κῦρον νομίζετε. Οἱ μὲν δὴ στρατιῶται ἐν ἐλπίσι μεγάλαις 1 



14 ΟΥ̓ΠΙῚ ἘΧΡΕΡΙΤΊΙΟ. 

ὄντες εὔχοντο αὐτὸν εὐτυχῆσαι: Μένωνι δὲ καὶ δῶρα 
ἐλέγετο πέμψαι μεγαλοπρεπῶς. Ταῦτα δὲ ποιήσας διέβαινε" 
συνείπετο δὲ καὶ τὸ ἄλλο στράτευμα αὐτῷ ἅπαν" καὶ τῶν 
διαβαινόντων τὸν ποταμὸν οὐδεὶς ἐβρέχθη ἀνωτέρω τῶν 

18 μαστῶν ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ. Οἱ δὲ Θαψακηνοὶ ἔλεγον ὅτι 
οὐπώποθ᾽ οὗτος ὁ ποταμὸς διαβατὸς γένοιτο πεζῇ), εἰ μὴ 
τότε, ἀλλὰ πλοίοις" ἃ τότε ᾿Αβροκόμας προϊὼν κατέκαυσεν, 
ἵνα μὴ Κῦρος διαβῇ. ᾿Εδόκει δὴ θεῖον εἶναι καὶ σαφῶς 

19 ὑποχωρῆσαι τὸν ποταμὸν Κύρῳ ὡς βασιλεύσοντι. ᾿Εντεῦ- 

1 

θεν ἐξελαύνει διὰ τῆς Συρίας σταθμοὺς ἐννέα παρασάγγας 
πεντήκοντα, καὶ ἀφικνοῦνται πρὸς τὸν ᾿Αράξην ποταμόν. 
Ἐνταῦθα ἧσαν κῶμαι πολλαὶ μεσταὶ σίτου καὶ οἴνου. 
Ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἐπεσιτίσαντο. 

ΟΑΡΌΤ' Υ. 

Ἐντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς ᾿Αραβίας τὸν Εὐφράτηι 
ποταμὸν ἐν δεξιᾷ ἔχων σταθμοὺς ἐρήμους πέντε, παρα- 
σάγγας τριάκοντα καὶ πέντε. Ἐν τούτῳ δὲ τῷ τόπῳ ἦν 
μὲν ἡ γῆ πεδίον ἅπαν ὁμαλόν, ὥσπερ θάλαττα, ̓ ἀψινθίου δὲ 
πλῆρες" εἰ δέ τι καὶ ἄλλο ἐνῆν ὕλης ἢ καλάμου, ἅπαντα 

2 ἦσαν εὐώδη, ὥσπερ ἀρώματα" δένδρον δ᾽ οὐδὲν ἐνῆν. Θηρία 
δὲ παντοῖα, πλεῖστοι μὲν ὄνοι ἄγριοι, πολλαὶ δὲ στρουθαὶ αἱ 
μεγάλαι: ἐνῆσαν δὲ καὶ ὠτίδες καὶ δορκάδες, Ταῦτα δὲ τὰ 
θηρία οἱ ἱππεῖς ἐνίοτε ἐδίωκον. Καὶ οἱ μὲν ὄνοι, ἐπεί τις 
διώκοι, προδραμόντες ἕστασαν: πολὺ γὰρ τῶν ἵππων 
ἔτρεχον θᾶττον" καὶ πάλιν ἐπεὶ πλησιάζοιεν οἱ ἵπποι ταὐτὸν 
ἐποίουν, καὶ οὐκ ἦν λαβεῖν, εἰ μὴ διαστάντες οἱ ἱππεῖς 
θηρῷεν ̓ διαδεχόμενοι τοῖς ἵπποις. Τὰ δὲ κρέα τῶν ἁλισκο- 
μένων ἦν παραπλήσια τοῖς ἐλαφείοις, ἁπαλώτερα δέ. 

8 Στρουθὸν δὲ οὐδεὶς ἔλαβεν' οἱ δὲ διώξαντες τῶν ἱππέων 
ταχὺ ἐπαύοντο πολὺ γὰρ ἀπεσπᾶτο φεύγουσα, τοῖς μὲν 
ποσὶ δρόμῳ, ταῖς δὲ πτέρυξιν αἴρουσα, ὥσπερ ἱστίῳ χρω 

4 Τὰς δὲ ὠτίδας ἄν τις ταχὺ ἀνιστῇ, ἔστι ι λαμβάνειν" πέτονται 
γὰρ βραχύ, ὥσπερ πέρδικες, καὶ ταχὺ ἀπαγορεύουσι. Τὰ 
δὲ κρέα αὐτῶν ἥδιστα ἦν. 

Πορευόμενοι δὲ διὰ ταύτης τῆς χώρας ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸν 
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Μάσκαν ποταμόν, τὸ εὖρος πλεθριαῖον. ᾿Ενταῦθα ἣν πόλις 
, “ σ ΄σ δι ἐρήμη, μεγάλη, ὄνομα δ᾽ αὐτῇ Κορσωτή" περιεῤῥεῖτο δ᾽ αὕτη 

« ν “ Ν ᾽ “ ε ΄ - 

ὑπὸ τοῦ Μάσκα κύκλῳ. ᾿Εἰνταῦθ᾽ ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ 
ἐπεσιτίσαντο. ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς ἐρήμους τρεῖς 
καὶ δέκα, παρασάγγας ἐνενήκοντα, τὸν Εὐφράτην ποταμὸν ἐν 
δεξιᾷ ἔχων, καὶ ἀφικνεῖται ἐπὶ Πύλας. Ἐν τούτοις τοῖς 
σταθμοῖς πολλὰ τῶν ὑποζφγίων ἀπώλετο ὑπὸ λιμοῦ" οὐ 
γὰρ ἦν χόρτος οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν δένδρον, ἀλλὰ ψιλὴ ἣν 
ἅπασα ἡ χώρα" οἱ δὲ ἐνοικοῦντες ὄνους ἀλέτας παρὰ τὸν 
ποταμὸν ὀρύττοντες καὶ ποιοῦντες εἰς Βαβυλῶνα ἦγον 

ΡΥ ’ 4 , “-“ ΕΣ Ν Ν 

καὶ ἐπώλουν καὶ ἀνταγοράζοντες σῖτον ἔζων. Τὸ δὲ στρά- 
τευμα ὁ σῖτος ἐπέλιπε, καὶ πρίασθαι οὐκ ἦν εἰ μὴ ἐν τῇ 
Λυδίᾳ ἀγορᾷ ἐν τῷ Κύρου βαρβαρικῷ, τὴν καπίθην ἀλεύρων 
 Ὑ ᾿ ’ὔ Ε , 5 ΄ «ς “ΑΝ ὕ ᾽ὔ « Ν 

ἢ ἀλφίτων τεττάρων σίγλων. ὋὉ δὲ σίγλος δύναται ἕπτὰ 
ὀβολοὺς καὶ ἡμιωβόλιον ᾿Αττικούς" ἡ δὲ καπίθη δύο χοίνικας 
᾿Αττικὰς ἐχώρει. ΚΚρέα οὖν ἐσθίοντες οἱ στρατιῶται διεγί- 
γνοντο. Ἣν δὲ τούτων τῶν σταθμῶν οὖς πάνυ μακροὺς 
Ν ι ’ Ὁ Ν “ ΄ ΄ μ Ν “ 

ἤλαυνεν, ὁπότε ἢ πρὸς ὕδωρ βούλοιτο διατελέσαι ἢ πρὸς 
χιλόν. Καὶ δή ποτε στενοχωρίας καὶ πηλοῦ φανέντος ταῖς 
ἁμάξαις δυσπορεύτου ἐπέστη ὁ Κῦρος σὺν τοῖς περὶ αὐτὸν 
ἀρίστοις καὶ εὐδαιμονεστάτοις, καὶ ἔταξε Γλοῦν καὶ Πίγρητα 

“ “-“ ΄“΄ , 

λαβόντας τοῦ βαρβαρικοῦ στρατοῦ συνεκβιβάζειν τὰς 
ἁμάξας. ᾿Ἐἰπεὶ δ᾽ ἐδόκουν αὐτῷ σχολαίως ποιεῖν, ὥσπερ ὀργῇ ᾳ 
ἐκέλευσε τοὺς περὶ αὐτὸν Πέρσας τοὺς κρατίστους συνεπι- 
σπεῦσαι τὰς ἁμάξας. Ἔνθα δὴ μέρος τι τῆς εὐταξίας ἣν 
θεάσασθαι. Ῥίψαντες γὰρ τοὺς πορφυροῦς κάνδυς ὅπου 

ε , ἔτυχεν ἕκαστος ἑστηκώς, ἵεντο ὥσπερ ἂν δράμοι τις περὶ 
νίκης καὶ μάλα κατὰ πρανοῦς γηλόφου, ἔχοντες τούτους τε 
τοὺς πολυτελεῖς χιτῶνας καὶ τὰς ποικίλας ἀναξυρίδας, ἔνιοι 
δὲ καὶ στρεπτοὺς περὶ τοῖς τραχήλοις καὶ ψέλλια περὶ ταῖς 
χερσίν" εὐθὺς δὲ σὺν τούτοις εἰσπηδήσαντες εἰς τὸν πηλὸν 
θᾶττον ἢ ἢ ὥς τις ἂν ᾧετο μετεώρους ἐξεκόμισαν τὰς ἁμάξας. 
Τὸ δὲ σύμπαν δῆλος ἦν Κῦρος ὡς σπεύδων πᾶσαν τὴν ὁδὸν 9 
καὶ οὐ διατρίβων ὅπου μὴ ἐπισιτισμοῦ ἕνεκα ἤ τινος ἄλλου 
3 ’ὔ ᾿ , ᾽ὔ Ὁ Ν ΩΝ οἱ Ν ἀναγκαίου ἐκαθέζετο, νομίζων, ὅσῳ μὲν ἂν θᾶττον ἔλθοι, 
τοσούτῳ ἀπαρασκευαστοτέρῳ βασιλεῖ μαχεῖσθαι, ὅσῳ δὲ 
σχολαιότερον, τοσούτῳ πλέον συναγείρεσθαι βασιλεῖ στρά- 
τευμα. Καὶ συν ἰδεῖν δ᾽ ἦν τῷ προσέχοντι τὸν νοῦν ἡ βασι- 

’ Ἕ ον δ ἐς Ν ͵ ε ἣᾷ “ ͵ὔ Ν »- 

λέως ἀρχὴ πλήθει μὲν χώρας καὶ ἀνθρώπων ἰσχυρὰ οὖσα, 



10 ΟΥ̓ΠΙ ἘΧΡΕΡΙΤΊΟ. 

τοῖς δὲ μήκεσι τῶν ὁδῶν καὶ τῷ διεσπάσθαι τὰς δυνάμεις 
τὸ ἀσθενής, εἴ τις διὰ ταχέων τὸν πόλεμον ἐποιεῖτο. Πέραν 

δὲ τοῦ Ἐθὐφράτου ποταμοῦ κατὰ τοὺς ἐρήμους σταθμοὺς ἦν 
πόλις εὐδαίμων καὶ μεγάλη, ὄνομα δὲ Χαρμάνδη. Ἔκ 
ταύτης οἱ στρατιῶται ἠγόραζον τὰ ἐπιτήδεια, σχεδίαις δια- 
βαίνοντες ὧδε. Διφθέρας ἃς εἶχον στεγάσματα ἐπίμπλασαν 
χόρτου κούφου, εἶτα συνῆγον καὶ συνέσπων, ὡς μὴ ἅπτεσθαι 
τῆς κάρφης τὸ ὕδωρ’ ἐπὶ τούτων διέβαινον καὶ ἐλάμβανον τὰ 
ἐπιτήδεια, οἷνόν τε ἐκ τῆς βαλάνου πεποιημένον τῆς ἀπὸ 
τοῦ φοίνικος καὶ σῖτον μελίνης" τοῦτο γὰρ ἦν ἐν τῇ χώρᾳ 
πλεῖστον. . 

11 Δμφιλεξάντων δέ τι ἐνταῦθα τῶν τε τοῦ Μένωνος στρα- 
τιωτῶν καὶ τῶν τοῦ Κλεάρχου, ὁ Κλέαρχος κρίνας ἀδικεῖν τὸν 
τοῦ Μένωνος πληγὰς ἐνέβαλεν. ὋὉ δὲ ἐλθὼν πρὸς τὸ ἑαυτοῦ 
στράτευμα ἔλεγεν" ἀκούσαντες δ᾽ οἱ στρατιῶται ἐχαλέπαινον 

19 καὶ ὠργίῶντο ἰσχυρῶς τῷ Κλεάρχῳ. Τῇ δὲ αὐτῇ ἡμέρᾳ 
Κλέαρχος ἐλθὼν ἐπὶ τὴν διάβασιν τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐκεῖ 
κατασκεψάμενος τὴν ἀγορὰν ἀφιππεύει ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ οκηνὴν 
διὰ τοῦ Μένωνος στρατεύματος σὺν ὀλίγοις τοῖς περὶ αὐτόν" 
Κῦρος δὲ οὔπω ἧκεν, ἀλλ᾽ ἔτι προσήλαυνε᾽' τῶν δὲ Μένωνος 
στρατιωτῶν ξύλα σχίζων τις ὡς εἶδε τὸν Κλέαρχον διελαύ- 
γνόντα, ἵησι τῇ ἀξίνη" καὶ οὗτος μὲν αὐτοῦ ἥμαρτεν" ἄλλος δὲ 

18 λίθῳ καὶ ἄλλος, εἶτα πολλοί, κραυγῆς γενομένης. Ὃ δὲ 
καταφεύγει εἰς τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα, καὶ εὐθὺς παραγγέλλει 
εἰς τὰ ὅπλα" καὶ τοὺς μὲν ὁπλίτας αὐτοῦ ἐκέλευσε μεῖναι τὰς 
ἀσπίδας πρὸς τὰ γόνατα θέντας, αὐτὸς δὲ λαβὼν τοὺς 
Θρᾷκας καὶ τοὺς ἱππεῖς, οἱ ἦσαν αὐτῷ ἐν τῷ στρατεύματι 
πλείους ἣ τετταράκοντα, τούτων δὲ οἱ πλεῖστοι Θοᾷκες, 
ἤλαυνεν ἐπὶ τοὺς Μένωνος, ὥστ᾽ ἐκείνους ἐκπεπλῆχθαι καὶ 
αὐτὸν Μένωνα, καὶ τρέχειν ἐπὶ τὰ ὅπλα" οἱ δὲ καὶ ἕστασαν 

14 ἀποροῦντες τῷ πράγματι. Ὃ δὲ Πρόξενος, ἔτυχε γὰρ 
ὕστερος προσιὼν καὶ τάξις αὐτῷ ἑπομένη τῶν ὁπλιτῶν, εὐθὺς. 
οὗν εἰς τὸ μέσον ἀμφοτέρων ἄγων ἔθετο τὰ ὅπλα καὶ ἐδεῖτο 

τοῦ Κλεάρχου μὴ ποιεῖν ταῦτα. Ὧὧ δ᾽ ἐχαλέπαινεν ὅτι αὑτοῦ 
ὀλίγου δεήσαντος καταλευσθῆναι πρᾷως λέγοι τὸ αὑτοῦ 

18: πάθος, ἐκέλευέ τε αὐτὸν ἐκ τοῦ μέσου ἐξίστασθαι. Ἐν 
τούτῳ δὲ ἐπήει καὶ Κῦρος καὶ ἐπύθετο τὸ πρᾶγμα" εὐθὺς 
δ᾽ ἔλαβε τὰ παλτὰ εἰς τὰς χεῖρας καὶ σὺν τοῖς παροῦσι τῶν 
πιστῶν ἧκεν ἐλαύνων εἰς τὸ μέσοι, καὶ λέγει τάδε" Κλέαρχε 



ἘΠῚ τὸ ΑΘ. νι ὝἹ. 17: 

καὶ Πρόξενε καὶ οἱ ἄλλοι οἱ παρόντες Ἕλληνες, οὐκ ἴστε 
ὅ,τι ποιεῖτε. Εἰ γάρ τινα ἀλλήλοις μάχην συνάψετε, νομίζετε 
ἐν τῇδε τῇ ἡμέρᾳ ἐμέ τε ᾿“κατακεκόψεσθαι καὶ ὑμᾶς οὐ πολὺ 
ἐμοῦ ὕστερον" κακῷς γὰρ τῶν ἡμετέρων. ἐχόντων πάντες 
οὗτοι οὗς ὁρᾶτε βάρβαροι πολεμιώτεροι ἡμῖν ἔσονται τῶν 
παρὰ βασιλεῖ ὄντων. ᾿Ακούσας ταῦτα ὁ Κλέαρχος ἐν ἑαυτῷ 1 
ἐγένετο: καὶ παυσάμενοι ἀμφότεροι κατὰ χώραν ἔθεντο τὰ 
ὅπλα. 

ΟΑΡΟΤ' ΥἹ. 

Ἐντεῦθεν προϊόντων ἐφαίνετο ἴχνια ἵππων καὶ κόπρος" 
εἰκάζετο δ᾽ εἶναι ὁ στίβος ὡς δισχιλίων ἵππων. Οὗτοι 1 
προϊόντες .ἔκαιον καὶ χιλὸν καὶ εἴ τι ἄλλο χρήσιμον ἦν. 
᾿Ορόντης δέ, Πέρσης ἀνήρ, γένει τε προσήκων βασιλεῖ καὶ 
τὰ πολέμια λεγόμενος ἐν τοῖς ἀρίστοις Περσῶν ἐπιβουλεύει 
Κύρῳ, καὶ πρόσθεν πολεμήσας, καταλλαγεὶς δέ, Οὗτος 5 
Κύρῳ εἶπεν, εἰ αὐτῷ δοίη ἱ ἱππέας χιλίους, ὅτι τοὺς προκατα- 
καίοντας ἱππέας ἢ κατακάνοι ἂν ἐνεδρεύσας ἢ ζῶντας πολ- 
λοὺς αὐτῶν ἕλοι καὶ κωλύσειε τοῦ καίειν ἐπιόντας, καὶ 

2 [ ’ ’ 9 Ν 5 2) . ’ὔ 

ποιήσειεν ὦστε μήποτε δύνασθαι αὐτοὺς ἰδόντας τὸ Κύρου 
στράτευμα βασιλεῖ διαγγεῖλαι. Τῷ δὲ Κύρῳ ἀκούσ 

ρ μ ΎΥ Ἢ τ ρᾳ υσαντι 
΄-“ 4 ’ 3 ’ὔ “Ὁ Ν ἃ , Ε) Ἀ , 

ταῦτα ἐδόκει ὠφέλιμα εἶναι, καὶ ἐκέλευσεν αὐτὸν λαμβάνειν 
μέρος παρ᾽ ἑκάστου τῶν ἡγεμόνων. Ὃ δ᾽ ᾿Ορόντης, νομίσας 8 

-“ , Ν 

ἑτοίμους εἶναι αὐτῷ τοὺς ἱππέας, γράφει ἐπιστολὴν παρὰ 
»“ “- Ἷ 

βασιλέα ὅτι ἧἥξοι ἔχων ἱππεῖς ὡς ἂν δύνηται πλείστους" 
ἀλλὰ φράσαι τοῖς ἑαυτοῦ ἱππεῦσιν ἐκέλευεν ὡς φίλον αὐτὸν 
ε ’ ᾽ “ ΤᾺ κ᾿ Ὁ “-“ ν “- , 
ὑποδέχεσθαι. Ἔνῆν δὲ ἐν τῇ ἐπιστολῇ καὶ τῆς πρόσθεν 
φιλίας ὑπομνήματα καὶ πίστεως. Ταύτην τὴν ἐπιστολὴν 
δίδωσι πιστῷ ἀνδρί, ὡς ᾧετο᾽ ὁ δὲ λαβὼν Κύρῳ δίδωσιν. 
᾿Αναγνοὺς δὲ αὐτὴν ὁ Κῦρος, συλλαμβάνει ᾿Ορόντην, καὶ 4 
συγκαλεῖ εἰς τὴν ἑαυτοῦ σκηνὴν Περσῶν τοὺς ἀρίστους τῶν 
περὶ αὐτὸν ἑπτά, καὶ τοὺς τῶν ᾿ Ελλήνων στρατηγοὺς ἐκέλευεν 
ὁπλίτας ἀγαγεῖν, τούτους δὲ θέσθαι τὰ ὅπλα περὶ τὴν ἑαυτοῦ 
σκηνήν. Οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν, ἀγαγόντες ὡς τρισχιλίους 
ὁπλίτας. Κλέαρχον δὲ καὶ εἴσω παρεκάλεσε σύμβουλον, ὅς ὃ 
γε καὶ αὑτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐδόκει προτιμηθῆναι μάλιστα 



"“}."} 

τῶν “Ἑλλήνων. ᾿Επεὶ δ᾽ ἐξῆλθεν, ἐξήγγειλε τοῖς φίλοις τὴν 
κρίσιν τοῦ ᾿Ορόντου ὡς ἐγένετο" οὐ γὰρ ἀπόῤῥητον ἦν. Ἔφη 
δὲ Κῦρον ἄρχειν τοῦ λόγου ὧδε. 

8 Παρεκάλεσα ὑμᾶς, ἄνδρες φίλοι, ὅπως σὺν ὑμῖν βουλευό- 
μενος ὅ,τι δίκαιόν ἐστι καὶ πρὸς θεῶν καὶ πρὸς ἀνθρώπων, 
τοῦτο πράξω περὶ ᾿Ορόντου τουτουί. Τοῦτον γὰρ πρῶτον 
μὲν ὁ ἐμὸς πατὴρ ἔδωκεν ὑπήκοον εἶναι ἐμοί: ἐπεὶ δὲ ταχ- 
θείς, ὡς ἔφη αὐτός, ὑπὸ τοῦ ἐμοῦ ἀδελφοῦ, οὗτος ἐπολέμησεν 
ἐμοὶ ἔχων τὴν ἐν Σάρδεσιν ἀκρόπολιν, καὶ ἐγὼ αὐτὸν προστ “" 
πολεμῶν ἐποίησα ὥστε δόξαι τούτῳ τοῦ πρὸς ἐμὲ πολέμου 

Ἰ παύσασθαι καὶ δεξιὰν ἔλαβον καὶ ἔδωκα. Μετὰ ταῦτα, ἔφη, 
ὦ ᾿᾽Ορόντα, ἔστιν ὅ,τι σε ἠδίκησα ; ἀπεκρίνατο ὅτι οὔ. 
Πάλιν δὲ ὁ Κῦρος ἠρώτα, Οὐκοῦν ὕστερον, ὡς αὐτὸς σὺ 
ὁμολογεῖς, οὐδὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ “ἀδικούμενος ἀποστὰς εἰς Μυσοὺς 
κακῶς ἐποίεις τὴν ἐμὴν χώραν ὅ,τι ἐδύνω ; ἔφη ὁ ̓Ορόντης. 
Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Ἰζῦρος, ὁπότ᾽ αὖ ἔγνως τὴν σεαυτοῦ δύναμιν, 
ἐλθὼν ἐπὶ τὸν τῆς ᾿Αρτέμιδος βωμὸν μεταμέλειν τέ σοι 
ἔφησθα καὶ πείσας ἐμὲ πιστὰ πάλιν ἔδωκάς μοι καὶ ἔλαβες 

8 παρ᾽ ἐμοῦ ; καὶ ταῦθ᾽ ὡμολόγει ὁ ᾿Ορόντης. » Τί οὖν, ἔφη ὃ 
Κῦρος, ἀδικηθεὶς ὑπ’ ἐμοῦ νῦν τὸ τρίτον ἐπιβουλεύων μοι 
φανερὸς γέγονας ; εἰπόντος δὲ τοῦ ᾿Ορόντου ὅτι οὐδὲν ἀδι- 
κηθεὶς ἠρώτησεν ὃ Κῦρος αὐτόν, ᾿Ομολογεῖς οὗν περὶ ἐμὲ 
ἄδικος γεγενῆσθαι ; νἐ ἢ γὰρ ἀνάγκη, ἔφη ὁ ̓ Ορόντης. Ἐκ. 
τούτου πάλιν ἠρώτησεν ὁ Κῦρος, Ἔτι οὖν ἂν γένοιο τῷ ἐμῷ 
ἀδελφῷ. πολέμιος, ἐμοὶ δὲ φίλος καὶ πιστός ; ; ὁδὲ ἃ : ἀπεκρίνατο 

ὅτι οὐδ᾽ εἰ γενοίμην, ὦ Κῦρε, σοί γ᾽ ἄν ποτε ἔτι δόξαιμι. 
9 Πρὸς ταῦτα Κῦρος εἶπε τοῖς παροῦσιν, Ὑλ μὲν ἀνὴρ τοιαῦτα 
μὲν πεποίηκε, τοιαῦτα δὲ λέγει" ὑμῶν δὲ σὺ πρῶτος, ὦ 
Κλέαρχε, ἀπόφηναι γνώμην ὅ,τι σοι δοκεῖ. “Κλέαρχος δὲ 
εἶπε τάδε. Συμβουλεύω ἐγὼ τὸν ἄνδρα τοῦτον ἐκποδὼν 
ποιεῖσθαι ὡς τάχιστα, ὡς μηκέτι, δέῃ τοῦτον φυλάττεσθαι, 
ἀλλὰ σχολὴ ἧ ἡμῖν τὸ κατὰ τοῦτον εἶναι τοὺς ἐθελοντὰς 

10 φίλους τούτους εὖ ποιεῖν. Ῥαύτῃ δὲ τῇ γνώμῃ ἔφη καὶ τοὺς 

ἄλλους προσθέσθαι. Μετὰ ταῦτα κελεύοντος Κύρου ἐλά- 
βοντο τῆς ζώνης τὸν ᾿Ορόντην ἐπὶ θανάτῳ ἅπαντες ἄνα- 
στάντες, καὶ οἱ συγγενεῖς" εἶτα δὲ ἐξῆγον αὐτὸν οἷς προσε- 
τάχθη. ᾿Επεὶ δὲ εἶδον αὐτὸν οἵπερ πρόσθεν προσεκύνουν, 
καὶ τότε προσεκύνησαν, καίπερ εἰδότες ὅτι ἐπὶ θάνατον 

11 ἄγοιτο. ᾿Επεὶ δὲ εἰς τὴν ᾿Αρταπάτου σκηνὴν εἰσήχθη τοῦ 

18 ΟΥ̓ΕΙ ἘΧΡΕΡΙΤΊΟ. 
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πιστοτάτου τῶν Κύρου σκηπτούχων, μετὰ ταῦτα οὔτε ζῶντα 

᾿Ορόντην οὔτε τεθνηκότα οὐδεὶς εἶδε πώποτε, οὐδὲ ὅπως 

ἀπέθανεν οὐδεὶς εἰδὼς ἔλεγεν" εἴκαζον δὲ ἄλλοι ἄλλως" 
τάφος δὲ οὐδεὶς πώποτε αὐτοῦ ἐφάνη. 

᾿ ΟΑΡΌΤ ὙΠ. 

Ἐντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς Βαβυλωνίας σταθμοὺς τρεῖς, 

παρασάγγας δώδεκα. Ἔν δὲ τῷ τρίτῳ σταθμῷ Κῦρος ἐξέ- 

τασιν ποιεῖται τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν βαρβάρων ἐν τῷ 

πεδίῳ περὶ μέσας νύκτας" ἐδόκει γὰρ εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἕω 

ἥξειν βασιλέα σὺν τῷ στρατεύματι μαχούμενον" καὶ ἐκέλευε 

Κλέαρχον μὲν τοῦ δεξιοῦ κέρως ἡγεῖσθαι, Μένωνα δὲ τὸν 
΄“ 5 Ν Ἂς “ ᾿ 

Θετταλὸν τοῦ εὐωνύμου, αὐτὸς δὲ τοὺς ἑαυτοῦ διέταξε. 

Μετὰ δὲ τὴν ἐξέτασιν ἅμα τῇ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ἥκοντες αὐτό- 
Ν ’ ἑ εἰ 7 “ “ Ν “ 

μολοι παρὰ μεγάλου βασιλέως ἀπήγγελλον Κύρῳ περὶ τῆς 

βασιλέως στρατιᾶς. Κῦρος δὲ συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς 
. Ν κε ε ͵ ΄ ᾿ τὰ Ὰ . 

καὶ λοχαγοὺς τῶν “Ἑλλήνων συνεβουλεύετο τε πῶς ἂν τὴν 

Ι 

μάχην ποιοῖτο καὶ αὐτὸς παρήνει θαῤῥύνων τοιάδε. δ Ὦ 8 
σ ᾽ 2 , 5 ΄ , 

ἄνδρες “Ἕλληνες, οὐκ ἀνθρώπων ἀπορῶν βαρβάρων συμ- 
δ Δι νψὸ Ν 5 Ν ᾽ὔ 5 7 Ν ’ 

μάχους ὑμᾶς ἄγω, ἀλλὰ νομίζων ἀμείνονας καὶ κρείττους 
-“" , Βι ον .᾿ Ν, “-“ ὔ σ 

πολλῶν βαρβάρων ὑμᾶς εἶναι, διὰ τοῦτο προσέλαβον. “Ὅπως 
Φ Υ͂ ᾿ Ν “ 4 ΄ κω ,, διοφιτις 

οὖν ἔσεσθε ἄνδρες ἄξιοι τῆς ἐλευθερίας ἧς. κέκτησθε καὶ ὑπὲρ 
φ οι Ὁ 2 Ν .] ᾿, 3' Ν Μ “ Ν. 5 ’, 

ἧς ὑμᾶς ἐγὼ εὐδαιμονίωω. ἘΠ᾿ γὰρ ἴστε ὅτι τὴν ἐλευθερίαν 

ἑλοίμην ἂν ἀντὶ ὧν ἔχω πάντων καὶ ἄλλων πολλαπλασίων. « 
σ Ν Ν 420 Ὁ 5» ᾿ ν Ὅν ΟΝ Ἄς τὰ Φοιτδν 5. Ν 
Ὅπως δὲ καὶ εἰδῆτε εἰς οἷον ἔρχεσθε ἀγῶνα, ἐγὼ ὑμᾶς εἰδὼς 4 
διδάξω" τὸ μὲν γὰρ πλῆθος πολὺ καὶ κραυγῇ πολλῇ ἐπίασιν»" 

ἂν δὲ ταῦτα ἀνάσχησθε, τὰ ἄλλα καὶ αἰσχύνεσθαί μοι δοκῶ. 

οἵους ἡμῖν γνώσεσθε τοὺς ἐν τῇ χώρᾳ ὄντας ἀνθρώπους. 
“Ὑμῶν δὲ ἀνδρῶν ὄντων καὶ εὐτόλμων γενομένων ἐγὼ ὑμῶν 
τὸν μὲν οἴκαδε βουλόμενον ἀπιέναι τοῖς οἴκοι ζ,χωτὸν ποιήσω 

ἀπελθεῖν, πολλοὺς δὲ οἶμαι ποιήσειν τὰ παρ᾽ ἐμοὶ ἑλέσθαι 

ἀντὶ τῶν οἴκοι. 
Ἐνταῦθα Γαυλίτης παρών, φυγὰς Σάμιος, πιστὸς δὲ 

Κύρῳ, εἶπε, Καὶ μήν, ὦ Κῦρε, λέγουσί τινες ὅτι πολλὰ 

ὑπισχνῇ νῦν διὰ τὸ ἐν τοιούτῳ εἶναι, τοῦ κινδύνου προσιόντος" 



90 ΟΥΠῚ ΕΧΡΕΡΊΙΤΊΟ. 

ἂν δὲ εὖ γένηταί τι, οὐ μεμνῆσθαί σέ φασιν" ἔνιοι δὲ οὐδ᾽, εἰ 
μεμν Ῥό τε καὶ βούλοιο, δύνασθαι ἂν ἀποδοῦναι ὅσα ὑπισχνῇ. 

6 ᾿Ακούσας ταῦτα ἔλεξεν ὁ Κῦρος, ᾿Αλλ᾽ ἔστι μὲν ἡμῖν, ὧ 
ἄνδρες, ἡ ἡ ἀρχὴ ἡ πατρῴα πρὸς μὲν μεσημβρίαν μέχρι οὗ διὰ 
καῦμα οὐ δύνανται οἰκεῖν ἄνθρωποι, πρὸς δὲ ἄρκτον μέχρι οὗ 
διὰ χειμῶνα" τὰ δ᾽ ἐν μέσῳ τούτων πάντα σατραπεύουσιν οἵ 

Ἶ τοῦ ἐμοῦ ἀδελφοῦ φίλοι. Ἣν δ᾽ ἡμεῖς νικήσωμεν, ἡμᾶς δεῖ 
τοὺς ἡμετέρους φίλους τούτων ἐγκρατεῖς ποιῆσαι. “Ὥστε οὐ 
τοῦτο δέδοικα μὴ οὐκ ἔχω ὅ,τι δῶ ἑκάστῳ τῶν φίλων, ἂν 
εὖ γένηται, ἀλλὰ μὴ οὐκ ἔχω ἱκανοὺς οἷς δῶ. Ὕμῶν δὲ τῶν 

8 Ελλήνων καὶ στέφανον ἑκάστῳ χρυσοῦν δώσω. Οἱ δὲ ταῦτα 
ἀκούσαντες αὐτοί τε ἦσαν πολὺ προθυμότεροι καὶ τοῖς ἄλλοις 
ἐξήγγελλον». Ε ἰσήεσαν. δὲ παρ᾽ αὐτὸν οἵ τε στρατηγοὶ καὶ 
τῶν ἄλλων Ἑλλήνων τινὲς ἀξιοῦντες εἰδέναι τί σφισιν ἔσται, 
ἐὰν κρατήσωσιν. Ὃ δὲ ἐμπιπλὰς ἁπάντων τὴν γνώμην 

0 ἀπέπεμπε. Παρεκελεύοντο δὲ αὐτῷ πάντες ὅσοιπερ διελέ- 
γοντο μὴ μάχεσθαι, ἀλλ᾽ ὄπισθεν ἑαυτῶν τάττεσθαι. Ἔ;» δὲ 
τῷ καιρῷ τούτῳ Κλέαρχος ὧδέ πως ἤρετο τὸν Κῦρον" Οἴει 
γάρ σοι μαχεῖσθαι, ὦ Κῦρε, τὸν ἀδελφόν; Νὴ Δι᾽, ἔφη ὁ 
Κῦρος, εἴπερ γε Δαρείου καὶ Παρυσάτιδός ἐστι παῖς, ἐμὸς δὲ 
ἀδελφός, οὐκ ἀμαχεὶ ταῦτ᾽ ἐγὼ λήψομαι. 

10. Ἐνταῦθα δὴ ἐν τῇ ἐξοπλισίᾳ ἀριθμὸς ἐγένετο τῶν μὲν 
Ἑλλήνων. ἀσπὶς μύρια καὶ τετρακοσία, πελτασταὶ δὲ δισ- 
χίλιοι καὶ πεντακόσιοι, τῶν δὲ μετὰ Κύρου βαρβάρων δέκα 

11 μυριάδες καὶ ἅρματα δρεπανηφόρα ἀμφὶ τὰ εἴκοσι. Τῶν δὲ 
πολεμίων ἐλέγοντο εἷναι ἑκατὸν καὶ εἴκοσι μυριάδες καὶ 
ἅρματα δρεπανηφόρα διακόσια. ἔλλλοι δὲ ἧσαν ἑξακισχίλιοι 
ἱππεῖς, ὧν ᾿Αρταγέρσης ἦρχεν" οὗτοι δὲ πρὸ αὐτοῦ βασιλέως 

12 τεταγμένοι ἦσαν. Τοῦ δὲ βασιλέως στρατεύματος ἦσαν 
ἄρχοντες καὶ στρατηγοὶ καὶ ἡγεμόνες τέτταρες, τριάκοντα 
μυριάδων ἕκαστος, ᾿Αβροκόμας, Τισσαφέρνης, Γωβρύας, 
᾿Αρβάκης. Τούτων δὲ παρεγένοντο ἐν τῇ μάχῃ ἐνενήκοντα 
μυριάδες καὶ ἅρματα δρεπανηφόρα ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα" 
᾿Αβροκόμας -δὲ ὑστέρησε τῆς μάχης ἡμέρας πέντε, ἐκ Φοι- 

18 νίκης ἐλαύνων. Ταῦτα δὲ ἤγγελλον πρὸς Κῦρον οἱ αὐτομο- 
λήσαντες ἐκ τῶν πολεμίων παρὰ μεγάλου βασιλέως πρὸ τῆς 
μάχης, καὶ μετὰ τὴν μάχην οἱ ὕστερον ἐλήφθησαν τῶν 

14 πολεμίων ταὐτὰ ἤγγελλον. Ἐντεῦθεν δὲ Κῦρος ἐξελαύνει 
σταθμὸν ἕνα, παρασάγγας τρεῖς, συντεταγμένῳ τῷ στρατεύ- 
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ματι παντὶ καὶ τῷ ᾿Ελληνικῷ καὶ τῷ βαρβαρικῷ" ᾧετο γὰρ 
ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ μαχεῖσθαι βασιλέα κατὰ γὰρ μέσον τὸν 
σταθμὸν τοῦτον τάφρος ἦν ὀρυκτὴ βαθεῖα, τὸ μὲν εὖρος 
ὀργυιαὶ πέντε, τὸ δὲ βάθος ὀργυιαὶ τρεῖς. ἸΠαρετέτατο δὲ ἡ ,δ 

, ν Ν “ 7 φσᾳ , Ἷ , 
τάφρος ἄνω διὰ τοῦ πεδίου ἐπὶ δώδεκα παρασάγγας μέχρι 

- “ ,, , » ,ὕ ᾿] ε ,  - ἊΝ “ 
τοῦ Μηδίας τείχους. ἔΕνθα δή εἰσιν αἷ διώρυχες, ἀπὸ τοῦ 
Τίγρητος ποταμοῦ ῥέουσαι: εἰσὶ δὲ τέτταρες, τὸ μὲν εὖρος 
πλεθριαῖαι, βαθεῖαι δὲ ἰσχυρῶς, καὶ πλοῖα πλεῖ ἐν αὐταῖς 
σιταγωγά" εἰσβάλλουσι δὲ εἰς τὸν Εὐφράτην, διαλείπουσι δ᾽ 
ἑκάστη πάρασάγγην, γέφυραι δ᾽ ἔπεισιν. Ἦν δὲ παρὰ τὸν 
Τυὐφράτην πάροδος στενὴ μεταζὺ τοῦ ποταμοῦ καὶ τῆς 
τάφρου, ὡς εἴκοσι ποδῶν τὸ εὖρος" ταύτην δὲ τὴν τάφρον 
βασιλεὺς μέγας ποιεῖ ἀντὶ ἐρύματος, ἐπειδὴ πυνθάνεται 
Κῦρον προσελαύνοντα. Ταύτην δὴ τὴν πάροδον Κῦρός τε 
καὶ ἡ στρατιὰ παρῆλθε καὶ ἐγένοντο εἴσω τῆς τάφρου. 
Ταύτῃ μὲν οὖν τῇ ἡμέρᾳ οὐκ ἐμαχέσατο βασιλεύς, ἀλλ᾽ 
ὑποχωρούντων φανερὰ ἦσαν καὶ ἵππων καὶ ἀνθρώπων ἴχνη 
πολλά. ᾿Ενταῦθα Κῦρος Σιλανὸν καλέσας τὸν ᾿Αμβρακιώτην Ἶ 
μάντιν ἔδωκεν αὐτῷ δαρεικοὺς τρισχιλίους, ὅτι τῇ ἑνδεκάτῃ 
ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ἡμέρας πρότερον θυόμενος εἶπεν αὐτῷ 
ὅτι βασιλεὺς οὐ μαχεῖται δέκα ἡμερῶν, Κῦρος δ᾽ εἶπεν, Οὐκ 
ἄρα ἔτι μαχεῖται, εἰ ἐν ταύταις οὐ μαχεῖται ταῖς ἡμέραις" 
ἽΝ πῚ ’ὔ « “ ᾽ὔ 7 ͵ ΄ 

ἐὰν δ᾽ ἀληθεύσῃς, ὑπισχνοῦμαί σοι δέκα τάλαντα. Τοῦτο 
τὸ χρυσίον τότε ἀπέδωκεν, ἐπεὶ παρῆλθον αἱ δέκα ἡμέραι. 

σ» 

8 

᾽ Ἀ ΠΥ « [φ 5 “ ’ Ν ἣ Ψ» , 

Ἐπεὶ δ᾽ ἐπὶ τῇ τάφρῳ οὐκ ἐκώλυε βασιλεὺς τὸ Κύρου στρά- 19 
τευμα διαβαίνειν, ἔδοξε καὶ Κύρῳ καὶ τόϊς ἄλλοις ἀπεγνω- 
κέναι τοῦ μάχεσθαι: ὥστε τῇ ὑστεραίᾳ Κῦρος ἐπορεύετο 
ἠμελημένως μᾶλλον. Τῇ δὲ τρίτῃ ἐπί τε τοῦ ἅρματος καθ- 20 
ἥμενος τὴν πορείαν ἐποιεῖτο καὶ ὀλίγους ἐν τάξει ἔ ἔχων πρὸ 
αὑτοῦ" τὸ δὲ πολὺ αὐτῷ ἀνατεταραγμένον ἐπορεύετο, καὶ τῶν 
ὅπλων τοῖς στρατιώταις πολλὰ ἐπὶ ἁμαξῶν ἤγοντο, καὶ ὕπο- 
ζυγίων. 
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ΘΑΡΌΤ ΥΠΙ. 

ἘῸΝ ἤδη τε ἦν ἀμφὶ ἀγορὰν πλήθουσαν καὶ πλησίον ἣν ὅ 
σταθμὸς ἔνθα ἔμελλε καταλύειν, ἡνίκα Παταγύας, ἀνὴρ 
Πέρσης. τῶν ἀμφὶ Κῦρον πιστῶν, προφαίνεται, ἐλαύνων ἀνὰ 
κράτος ἱδροῦντι τῷ ἵππῳ, καὶ εὐθὺς πᾶσιν οἷς ἐνετύγχανεν 
ἐβόα καὶ βαρβαρικῶς καὶ ἑλληνικῶς ὅτι βασιλεὺς σὺν 
στρατεύματι πολλῷ προσέρχεται. ὡς εἰς μάχην παρεσκευ- 

2 ασμένος. Ενθαδὴ πολὺς τάραχος ἐγένετο" αὐτίκα γὰρ ἐδόκουν 
οἵ Ἕλληνες καὶ πάντες δὲ ἀτάκτοις σφίσιν ἐπιπεσεῖσθαι. 

8 Καὶ Κῦρός τε καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ ἅρματος τὸν "θώρακα 
ἐνέδυ καὶ ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον τὰ παλτὰ εἰς τὰς χεῖρας 
ἔλαβε, τοῖς τε ἄλλοις πᾶσι παρήγγελλεν ἐξοπλίζεσθαι καὶ 

4 καθίστασθαι εἰς τὴν ἑαυτοῦ τάξιν ἕκαστον. ἜΣ θα δὴ σὺν 
πολλῇ σπουδῇ καθίσταντο, Κλέαρχος μὲν τὰ δεξιὰ τοῦ κέρατος 
ἔχων πρὸς τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ, Πρόξενος δὲ ἐχόμενος, οἱ δ᾽ 
ἄλλδι μετὰ τοῦτον Μένων δὲ καὶ τὸ στράτευμα τὸ εὐώνυμον 

δ κέρας ἔσχε τοῦ “Ἑλληνικοῦ. Τοῦ δὲ βαρβαρικοῦ ἱππεῖς μὲν 
Παφλαγόνες εἰς χιλίους παρὰ Κλέαρχον ἔ ἔστησαν ἐν τῷ δεξιῷ, 
καὶ τὸ Ἑλληνικὸν πελταστικόν, ἐν δὲ τῷ εὐωνύμῳ ᾿Αριαῖός τε 

ὁ ὁ Κύρου ὕπαρχος καὶ τὸ ἄλλο βαρβαρικόν. Κῦρος δὲ καὶ 
οἱ ἱππεῖς τούτου ὅσον ἑξακόσιοι ὡπλισμένοι θώραξι μὲν 
καὶ παραμηριδίοις καὶ κράνεσι πάντες πλὴν Κύρου: Κῦ 
δὲ ψιλὴν ἔχων τὴν κεφαλὴν εἰς τὴν μάχην καθίστι 
λέγεται δὲ καὶ τοὺς ἄλλους Πέρσας ψιλαῖς ταῖς κεφαλαῖς 

Τ ἐν τῷ πολέμῳ διακινδυνεύειν. Οἱ δ᾽ ἵπποι πάντες οἱ μετὰ 
Κύρου εἶχον καὶ προμετωπίδια καὶ προστερνίδια" εἶχον δὲ 
καὶ μαχαίρας οἱ ἱππεῖς “Ἑλληνικάς. 

8 Καὶ ἤδη τε ἣν μέσον ἡμέρας καὶ οὔπω καταφανεῖς ἧσαν 
οἱ πολέμιοι" ἣν "κα δὲ δείλη ἐγίγνετο, ἐφάνη κονιορτὸς ὥσπερ 
νεφέλη λευκή, Χρόνς ῳ δὲ συχνῷ ὕστερον ὥσπερ μελανία 
τις ἐν τῷ πεδίῳ ἐπι πολύ. Ὅτε δὲ ἐγγύτερον ἐγίγνοντο, 
τάχα δὴ καὶ χαλκός τις ἤστραπτε καὶ αἱ λόγχαι καὶ αἱ 

9 τάξεις καταφανεῖς ἐγίγνοντο. “ Καὶ ἧσαν ἱππεῖς μὲν λευκο- 
θώρακες ἐπὶ τοῦ εὐωνύμου τῶν πολεμίων" Τισσαφέρνης 
ἐλέγετο τούτων ἄρχειν᾽ ἐχόμενοι δὲ τούτων γεῤῥοφόροι, 

΄ 
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ἐχόμενοι δὲ ὁπλῖται σὺν ποδήρεσι ξυλίναις ἀσπίσιν, Αἰ- 
γύπτιοι δ᾽ οὗτοι ἐλέγοντο εἷναι: ἄλλοι δ᾽ ἱππεῖς, ἄλλοι 
τοξόται. Πάντες δ᾽ οὗτοι κατὰ ἔθνη ἐν πλαισίῳ πλήρει 
ἀνθρώπων ἕκαστον τὸ ἔθνος ἐπορεύετο" πρὸ δὲ αὐτῶν 10 
ἅρματα διαλείποντα συχνὸν ἀπ’ ἀλλήλων τὰ δὴ δρεπανηφόρα 

“ καλούμενα" εἶχον δὲ τὰ δρέπανα ἐκ τῶν ἀξόνων εἰς πλάγιον 
ἀποτεταμένα καὶ ὑπὸ τοῖς δίφροις εἰς γῆν βλέποντα, ὡς 
διακόπτειν ὅτῳ ἐντυγχάνοιεν. Ἢ δὲ γνώμη ἦν ὡς εἰς τὰς 
τάξεις τῶν Ἑλλήνων ἐλῶντα καὶ διακόψοντα.᾽ Ο μέντοι 11 
Ἰζῦρος εἶπεν, ὅτε καλέσας παρεκελεύετο τοῖς “Ἕλλησι τὴν 
κραυγὴν τῶν βαρβάρων ἀνέχεσθαι, ἐψεύσθη τοῦτο" οὐ γὰρ 
κραυγῇ ἀλλὰ σιγῇ ὡς ἀνυστὸν καὶ ἡσυχῇ ἐν ἴσῳ καὶ “βραδέως 
προσῆεσαν. Καὶ ἐν τούτῳ Κῦρος παρελαύνων αὐτὸς σὺν 12 
Πίγρητι τῷ ἑρμηνεῖ καὶ ἄλλοις τρισὶν ἢ τέτταρσι τῷ Κλεάρχῳ 

ἐβόα ἄγειν τὸ στράτευμα κατὰ μέσον τὸ τῶν πολεμίων, ὅτι 
ἐκεῖ βασιλεὺς εἴη" κἂν τοῦτ᾽, ἔφη, νικῶμεν, πάνθ᾽ ἡμῖν πε- 
ποίηται. Ὁρῶν δὲ ὁ Κλέαρχος τὸ μέσον στίφος καὶ ἀκούων 15 
Κύρου ἔξω ὄντα τοῦ ᾿Ελληνικοῦ εὐωνύμου βασιλέα, (τοσοῦ- 
τον γὰρ πλήθει περιῆν βασιλεὺς ὥστε μέσον τῶν ἑαυτοῦ ἔχων 
τοῦ Κύρου εὐωνύμου ἔξω ἣν), ἀλλ’ ὅμως ὁ Κλέαρχος οὐκ 
ἤθελεν ἀποσπάσαι ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τὸ δεξιὸν κέρας, φο- 
βούμενος μὴ κυκλωθείη ἑκατέρωθεν, τῷ δὲ Κύρῳ ἀπεκρίνατο 
ὄτι αὐτῷ μέλοι ὅπως καλῶς ἔχοι. Καὶ ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ τὸ 14 
μὲν βαρβαρικὸν στράτευμα ὁμαλῶς προΐει, τὸ δὲ Ἑλληνικὸν 
ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ μένον συνετάττετο ἐκ τῶν ἔτι προσιόντων. 

“Καὶ ὁ Κῦρος παρελαύνων οὐ πάνυ πρὸς αὐτῷ τῷ στρατεύματι 
κατεθεᾶτο ἑκατέρωσε ἀποβλέπων εἴς τε τοὺς πολεμίους καὶ 
γοὺς φίλους, ᾿Ιδὼν δὲ αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ᾿Εἰλληνικοῦ Ξενοφῶν 15 
᾿Αθηναῖος, ὑπελάσας ὡς συναντῆσαι ἤρετο, εἴ τι παραγ- 
γέλλοι" ὁ δ᾽ ἐπιστήσας εἶπε καὶ λέγειν ἐκέλευε πᾶσιν ὅτι καὶ 
τὰ ἱερὰ καλὰ καὶ τὰ σφάγια καλά. Ταῦτα δὲ λέγων θορύβου 16 
ἤκουσε διὰ τῶν τάξεων ἰ ἰόντος, καὶ ἤρετο, τίς ὁ θόρυβος εἴη. 
Ὁ δὲ Κλέαρχος εἶπεν ὅτι τὸ σύνθημα παρέρχεται δεύτερον 
ἤξη. Καὶ ὃς ἐθαύμασε τίς παραγγέλλει καὶ ἤρετο ὅ,τι εἴη 
τὸ σύνθημα. Ὃ "δ᾽ ἀπεκρίνατο ὅτι ΖΕΥ͂Σ ΣΩΤῊΡ ΚΑΙ 
ΝΙΚΗ͂. Ὃ δὲ Κῦρος ἀ ἀκούσας, ᾿Αλλὰ δέχομαί τε, ἔφη, καὶ 17 
τοῦτο ἔστω. Ταῦτα δ᾽ εἰπὼν εἰς τὴν ἑαυτοῦ χώραν ἀπή- 
λδαυνε καὶ οὐκέτι τρία ἢ τέτταρα στάδια διειχέτην τὼ 
φῳάλαγγε ἀπ᾽ ἀλλήλων, ἡνίκα ἐπαιάνιζόν τε οἱ “Ἕλληνες καὶ 
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18 ἤρχοντο ἀντίοι ἱέναι τοῖς πολεμίοις. ᾿Ὡς δὲ πορευομέν: 
ἐξεκύμαινέ τι τῆς φάλαγγος, τὸ ἐπιλειπόμενον ἤρξα. 
δρόμῳ θεῖν: καὶ ἅμα ἐφθέγξαντο πάντες οἷονπερ “᾿ 
᾿Ενυαλίῳ ἐλελίζυσι, καὶ πάντες δὲ ἔθεον. Λέγουσι δέ τι. 
ὡς καὶ ταῖς ἀσπίσι πρὸς τὰ δόρατα ἐδούπησαν φόβον ποιοῦν: 

19 τοῖς ἵπποις. Πρὶν δὲ τόξευμα ἐξικνεῖσθαι ἐκκλίνουσιν “ἢ 

βάρβαροι καὶ φεύγουσι. Καὶ ἐνταῦθα δὴ ἐδίωκον μὲν κα΄ 
κράτος οἱ Ἕλληνες, ἐβόων δὲ ἀλλήλοις μὴ θεῖν δρόμῳ, ἀλ 

20 ἐν τάξει ἕπεσθαι. Τὰ δ᾽ ἅρματα ἐφέροντο τὰ μὲν δι αὐτὶ. 
τῶν πολεμίων, τὰ δὲ καὶ διὰ τῶν Ἑλλήνων κενὰ ἡνιόχο 
Οἱ δ᾽ ἐπεὶ προΐδοιεν, διΐίσταντο" ἔστι δ᾽ ὅστις καὶ κατελής; 
ὥσπερ ἐν ἱπποδρόμῳ ἐκπλαγείς" καὶ οὐδὲν μέντοι οἱ 
τοῦτον παθεῖν ἔφασαν, οὐδ᾽ ἄλλος δὲ τῶν Ἑλλήνων 
ταύτῃ τῇ μάχῃ ἔπαθεν οὐδεὶς οὐδέν, πλὴν ἐπὶ τῷ εὐωνύ, 

» τοξευθῆμαί τις ἐλέγετο. 
2] Κῦρος δ᾽ ὁρῶν τοὺς “Ἕλληνας νικῶντας τὸ καθ᾽ αὑτοὺς κ᾿ 

διώκοντας, ἡδόμενος καὶ προσκυνούμενος ἤδη ὡς βασιλε 
ὑπὸ τῶν ἀμφ᾽ αὐτόν, οὐδ᾽ ὡς ἐξήχθη διώκειν, ἀλλὰ συνε 
πειραμένην ἔχων τὴν τῶν σὺν ἑαυτῷ ἑξακοσίων ἱππέων τά; 
ἐπεμελεῖτο ὅ,τι ποιήσει βασιλεύς. Καὶ γὰρ ἤδει αὐτὸν . 

22 μέσον ἔχοι τοῦ “Περσικοῦ στρατεύματος Καὶ πάντες δ᾽ 
τῶν βαρβάρων ἄρχοντες μέσον ἔχοντες τὸ αὑτῶν ἡγοδιυξα, ᾿ 
νομίζοντες οὕτω καὶ ἐν ἀσφαλεστάτῳ εἶναι, ἣν ἦ ἡ ἰσχ 
αὐτῶν ἑκατέρωθεν, καὶ εἴ τι παραγγεῖλαι χρήζοεν, ἡμίσει ἱ᾿ 

23 χρόνῳ αἰσθάνεσθαι τὸ στράτευμα. Καὶ βασιλεὺς δὴ τό. 
μέσον ἔχων. τῆς αὑτοῦ στρατιᾶς ὅμως ἔξω ἐγένετο τοῦ Κύρι. 
εὐωνύμου κέρατος. ᾿Επεὶ δὲ οὐδεὶς αὐτῷ ἐμάχετο ἐκ τι 
ἀντίου οὐδὲ τοῖς αὐτοῦ τεταγμένοις ἔμπροσθεν, ἐπέκαμπτι 

“4 ὡς εἰς κύκλωσιν. Ἔνθα δὴ Κῦρος δείσας μὴ ὄπισθι 
γενόμενος κατακόψῃ τὸ Ἑλληνικὸν ἐλαύνει ἀντίος" κι᾿ 
ἐμβαλὼν σὺν τοῖς ἑξακοσίοις νικᾷ τοὺς πρὸ βασιλέως τεταγμι 
γους καὶ εἰς φυγὴν ἔτρεψε τοὺς ἑξακισχιλίους, καὶ ἀποκτεῖνι 
λέγεται αὐτὸς τῇ ἑαυτοῦ χειρὶ ᾿Αρταγέρσην τὸν ἄρχοντ 

“5 αὐτῶν. “Ὥς δ᾽ ἡ τροπὴ ἐγένετο, διασπείρονται καὶ οἱ Κύρο. 
ἑξακόσιοι εἰς τὸ διώκειν ὁρμήσαντες, πλὴν πάνυ ὀλίγοι ἂμφ 
αὐτὸν κατελείφθησαν, σχεδὸν οἱ ὁμοτράπεζοι καλούμενο.. 

28 Σὺν τούτοις δὲ ὧν καθορᾷ βασιλέα καὶ τὸ ἀμφ᾽ ἐκεῖνο, 
στῖφος" καὶ εὐθὺς οὐκ ἠνέσχετο, ἀλλ᾽ εἰπών, Τὸν ἄνδρα ὁρᾷ 
ἵετο ἐπ᾿ αὐτὸν καὶ παίει κατὰ τὸ στέρνον καὶ τιτρώσκει δι. 
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"οὔ θώρακος, ὥς φησι Κτησίας ὁ ἰατρός, καὶ ἰᾶσθαι αὐτος 
Ν .4: , 7 Ι] Ἦ ΌΝ " , 

ὁ τραῦμά φησι. Παίοντα δ᾽ αὐτὸν ἀκοντίζει τις παλτῳ 2 
ε, 4 Ν εῚ Ν 7 ώ Ν 5 “ ’, Ν 

ὑπὸ τὸν ὀφθαλμὸν βιαίως" καὶ ἐνταῦθα μαχόμενοι καὶ 
Ν Ν ΄“κ“ Ν ιν Ε 5 Ν δι. -ας « , . ΄ 

"ασιλεὺς καὶ Κῦρος καὶ οἱ ἀμφ᾽ αὐτοὺς ὑπὲρ ἑκατέρου, ὁπόσοι 
κὲν τῶν ἀμφὶ βασιλέα ἀπέθνησκον Κτησίας λέγει" παρ᾽ 
ἐκείνῳ γὰρ ἦν. Κῦρος δὲ αὐτός τε ἀπέθανε καὶ ὀκτὼ οἱ 
ἥριστοι τῶν περὶ αὐτὸν ἔκειντο ἐπ᾿ αὐτῷ. ᾿Αρταπάτης δ᾽ ὁ 28 
τιστότατος αὐτῷ τῶν σκηπτούχων θεράπων λέγεται, ἐπειδὴ 
πεπτωκότα εἶδε Κῦρον, καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ ἵππου περι- 
τεσεῖν αὐτῷ. Καὶ οἱ μέν φασι “βασιλέα κελεῦσαί τινα 29 
᾿πισφάξαι αὐτὸν Κύρῳ, οἱ δέ, ἑ ἑαυτὸν ἐπ ισφάξασθαι σπασά- 
ΕΡῸΨ τὸν ἀκινάκην" εἶχε γὰρ χρυσοῦν, καὶ στρεπτὸν δὲ 
φόρει καὶ . Ψέλλια καὶ τᾶλλα ὥσπερ οἱ ἄριστοι Περσῶν" 
τετίμητο, ὰρ ὑπὸ Κύρου δι᾿ εὔνοιάν τε καὶ πιστότητα. τ 

ως Ὁ 

τιν 
ΟΑΡΌΤ ΙΧ, 

Ἰζῦρος μὲν οὖν ὀὕτως ἐτελεύτησεν ἀνὴρ ὧν Περσῶν τῶν 1 
κετὰ Κῦρον τὸν ἀρχαῖον γενομένων βασιλικώτατός τε καὶ 
ἰχειν ἀξιώτατος, ὡς παρὰ πάντων ὁμολογεῖται τῶν Κύρου 
δοκούντων ἐν πείρᾳ γενέσθαι. ἹΠρῶτον μὲν γὰρ ἔτι παῖς ὦν, 3 
ἦτ ἐπαιδεύετο καὶ σὺν τῷ ἀδελφῷ καὶ σὺν τοῖς ἄλλοις παισί, 
τάντων πάντα κράτιστος ἐνομίζετο. ἸΠάντες γὰρ οἱ τῶν ς 
ἰρίστων Περσῶν παῖδες ἐπὶ ταῖς βασιλέως θύραις παιδεύον- 
ναι ἔνθα πολλὴν μὲν σωφροσύνην καταμάθοι ἄν τις, αἰσχρὸν 
} οὐδὲν οὔτ᾽ ἀκοῦσαι οὔτ᾽ ἰδεῖν ἔστι. Θεῶνται δ᾽ οἱ παιδες 4 
αἱ τοὺς τιμωμένους ὑπὸ βασιλέως καὶ ἀκούουσι, καὶ ἄλλους 
ἱτιμαζομένους" ὥστε εὐθὺς παῖδες ὄντες μανθάνουσιν ἄρχειν 
Ἑ καὶ ἄρχεσθαι. Ἔνθα Κῦρος αἰδημονέστατος μὲν πρῶτον 5 
ὧν ἡλικιωτῶν ἐδόκει εἶναι, τοῖς τε πρεσβυτέροις καὶ τῶν 
αὐτοῦ ὑποδεεστέρων μᾶλλον πείθεσθαι, ἔπειτα δὲ φιλιππό- 
τος καὶ τοῖς ἵπποις ἄριστα χρῆσθαι" ἔκρινον δ᾽ αὐτὸν καὶ 
“ὧν εἰς τὸν πόλεμον ἔργων, τοξικῆς τε καὶ ἀκοντίσεως, φιλο- 
᾿αθέστατον εἶναι καὶ μελετηρότατον. ᾿Επεὶ δὲ τῇ ἡλικίᾳ ὁ 
πρεπε, καὶ φιλοθηρότατος ἦν καὶ πρὸς τὰ θηρία μέντοι φιλο- 

οτἰνδυνότατος. Καὶ ἄρκτον ποτὲ ἐπιφερομένην οὐκ ἔτρεσεν, 
σ 
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ἣ ἀλλὰ συμπεσὼν κατεσπάσθη ἀπὸ τοῦ ἵππου, καὶ τὰ μὲν ἔπα- 
ξ θεν, ὧν καὶ τὰς ὠτειλὰς φανερὰς εἶχε, τέλος δὲ κατέκανε" 

καὶ τὸν πρῶτον μέντοι βοηθήσαντα πολλοῖς μακαριστὸν 
ἐποίησεν. ᾿Ἐπεὶ δὲ κατεπέμφθη ὑπὸ τοῦ πατρὸς σατράπης 
Λυδίας τε καὶ Φρυγίας τῆς μεγάλης καὶ Καππαδοκίας, στρατ- 
ηγὸς δὲ καὶ πάντων ἀπεδείχθη οἷς καθήκει εἰς Καστωλοῦ 
πεδίον ἀθροίζεσθαι, πρῶτον μέν ἐπέδειξεν αὑτὸν ὅτι περὶ 
πλείστου ποιοῖτο, εἴ τῳ σπείσαιτο καὶ εἴ τῳ σύνθοιτο καὶ εἴ 

8 τῳ ὑπόσχοιτό τι, μηδὲν ψεύδεσθαι. ἹΚαὶ γὰρ οὖν ἐπίστευον 
μὲν αὐτῷ αἱ πόλεις ἐπιτρεπόμεναι, ἐπίστευον δ᾽ οἱ ἄνδρες" 
καὶ εἴ τις πολέμιος ἐγένετο, σπεισαμένου Κύρου ἐπίστευε 

9 μηδὲν ἂν παρὰ τὰς σπονδὰς παθεῖν. Τοιγαροῦν ἐπεῖ Τισσα- 
φέρνει ἐπολέμησε, πᾶσαι αἱ πόλεις ἑκοῦσαι Κῦρον εἵλοντο 
ἀντὶ Τισσαφέρνους πλὴν Μιλησίων" οὗτοι δέ, ὅτι οὐκ ἤθελε 

10 τοὺς φεύγοντας προέσθαι, ἐφοβοῦντο αὐτόν. Καὶ γὰρ ἔργῳ 
ἐπεδείκνυτο καὶ ἔλεγεν ὅτι οὐκ ἄν ποτε πρόοιτο, ἐπεὶ ἅπαξ 
φίλος αὐτοῖς ἐγένετο, οὐδ᾽ εἰ ἔτι μὲν μείους γένοιντο, ἔτι δὲ 

11 κάκιον πράξειαν. Φανερὸς δ᾽ ἦν καὶ εἴ τίς τι ἄγαθὸν ἣ κακὸν 
ποιήσειεν αὐτόν, νικᾶν πειρώμενος" καὶ εὐχὴν δέ τινες αὐτοῦ 
ἐξέφερον ὡς εὔχοιτο τοσοῦτον χρόνον ζῆν ἔστε νικῴη καὶ 

12 τοὺς εὖ καὶ τοὺς κακῶς ποιοῦντας ἀλεξόμενος. Καὶ γὰρ οὖν 
πλεῖστοι δὴ αὐτῷ ἑνί γε ἀνδρὶ τῶν ἐφ᾽ ἡμῶν ἐπεθύμησαν καὶ 
χρήματα καὶ πόλεις καὶ τὰ ἑαυτῶν σώματα προέσθαι. 

138 Οὐ μὲν δὴ οὐδὲ τοῦτ᾽ ἄν τις εἴποι ὡς τοὺς κακούργους καὶ 
ἀδίκους εἴα καταγελᾶν, ἀλλ᾽ ἀφειδέστατα πάντων ἐτιμωρεῖτο. 
Πολλάκις δ᾽ ἦν ἰδεῖν παρὰ τὰς στειβομένας ὁδοὺς καὶ ποδῶν 
καὶ χειρῶν καὶ ὀφθαλμῶν στερομένους ἀνθρώπους" ὥστ᾽ ἐν 
τῇ Κύρου ἀρχῇ ἐγένετο καὶ “λληνι καὶ βαρβάρῳ μηδὲν 
ἀδικοῦντι ἀδεῶς πορεύεσθαι ὅποι τις ἤθελεν, ἔχοντι ὅ,τι 

14 προχωροίη. Τούς γε μέντοι ἀγαθοὺς εἰς πόλεμον ὡμολόγητο 
διαφερόντως τιμᾶν. Καὶ πρῶτον μὲν ἣν αὐτῷ πόλεμος πρὸς 
Πισίδας καὶ Μυσούς" στρατευόμενος οὖν καὶ αὐτὸς εἰς ταύτας 
τὰς χώρας, οὗς ἐώρα ἐθέλοντας κινδυνεύειν, τούτους καὶ ἄρ- 
χοντας ἐποίει ἧς κατεστρέφετο χώρας, ἔπείτα δὲ καὶ ἄλλῃ 
δώροις ἐτίμα" ὥστε φαίνεσθαι τοὺς μὲν ἀγαθοὺς εὐδαιμονεσ- 

1ὅ τάτους, τοὺς δὲ κακοὺς δούλους τούτων ἀξιοῦν εἶναι. Τοι- 
γαροῦν πολλὴ ἦν ἀφθονία αὐτῷ τῶν θελόντων κινδυνεύειν, 

16 ὅπου τις οἴοιτο Ἰζῦρον αἰσθήσεσθαι. Ἐς γε μὴν δικαιοσύνην, 
εἴ τις αὐτῷ φανερὸς γένοιτο ἐπιδείκνυσθαι βουλόμενος, 
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παντὸς ἐποιεῖτο τούτους πλουσιωτέρους ποιεῖν τῶν ἐκ τοῦ 
ἀδίκου φιλοκερδούντων. Καὶ γὰρ οὖν ἄλλα τε πολλὰ δι- 1} 
καίως αὐτῷ διεχειρίζετο καὶ στρατεύματι ἀληθινῷ ἐχρήσατο. 
Καὶ γὰρ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ οὐ χρημάτων ἕνεκα πρὸς 
ἐκεῖνον ἔπλευσαν, ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἔγνωσαν κερδαλεώτερον εἶναι 
Κύρῳ καλῶς πειθαρχεῖν ἢ τὸ κατὰ μῆνα κέρδος. ᾿Αλλὰ μὴν 18 
εἴ τίς γέ τι αὐτῷ προστάξαντι καλῶς ὑπηρετήσειεν, οὐδενὶ 
πώποτε ἀχάριστον εἴασε τὴν προθυμίαν. 'Τοιγαροῦν κράτισ- 
τοι δὴ ὑπηρέται παντὸς ἔργου Κύρῳ ἐλέχθησαν γενέσθαι" 
εἰ δέ τινα ὁρῴη δεινὸν ὄντα οἰκονόμον ἐκ τοῦ δικαίου 9 
κατασκευάζοντά τε ἧς ἄρχοι χώρας καὶ προσόδους ποιοῦντα, 
οὐδένα ἂν πώποτε ἀφείλετο, ἀλλ᾽’ ἀεὶ πλεὶω προσεδὶδου" 
ὥστε καὶ ἡδέως ἐπόνουν καὶ θαῤῥαλέως ἐκτῶντο καὶ ὅ ἐπέπατο 
αὖ τις ἥκιστα Κῦρον ἔκρυπτεν" οὐ γὰρ φθονῶν τοῖς φανερῶς 
πλουτοῦσιν ἐφαίνετο, ἀλλὰ πειρώμενος χρῆσθαι τοῖς τῶν. 
ἀποκρυπτομένων χρήμασιν. Φίλους γε μὴν ὅσους ποιήσαιτο 90 
καὶ εὔνους γνοίη ὄντας καὶ ἱκανοὺς κρίνειε συνεργοὺς εἶναι 
ὅ,τι τυγχάνοι βουλόμενος κατεργάζεσθαι, ὁμολογεῖται πρὸς 
πάντων κράτιστος δὴ γενέσθαι θεραπεύειν. Καὶ γὰρ αὐτὸ 91 
τοῦτο οὗπερ αὐτὸς ἕνεκα φίλων ᾧετο δεῖσθαι, ὡς συνεργοὺς 
ἔχοι, καὶ αὐτὸς ἐπειρᾶτο συνεργὸς τοῖς φίλοις κράτιστος 
εἶναι τούτου ὅτου ἕκαστον αἰσθάνοιτο ἐπιθυμοῦντα. 

Δῶρα δὲ πλεῖστα μὲν οἶμαι εἷς γε ὧν ἀνὴρ ἐλάμβανε διὰ 99 
πολλά" ταῦτα δὲ πάντων δὴ μάλιστα τοῖς φίλοις διεδίδου, 
πρὸς τοὺς τρόπους ἑκάστου σκοπῶν καὶ ὅτου μάλιστα ὁρῴη 
ἕκαστον δεόμενον. Καὶ ὅσα τῷ σώματι αὐτοῦ κόσμον πέμποι 95 
τις ἢ ὡς εἰς πόλεμον ἢ ὡς εἰς καλλωπισμόν, καὶ περὶ τούτων 
λέγειν αὐτὸν ἔφασαν ὅτι τὸ μέν ἑαυτοῦ σῶμα οὐκ ἂν δύναιτο 
τούτοις πᾶσι κοσμηθῆναι, φίλους δὲ καλῶς κεκοσμημένους 
μέγιστον κόσμον ἀνδρὶ νομίζοι. Καὶ τὸ μὲν τὰ μεγάλα νικᾶν 24 
τοὺς φίλους εὖ ποιοῦντα οὐδὲν θαυμαστόν, ἐπειδή γε καὶ 
δυνατώτερος ἦν" τὸ δὲ τῇ ἐπιμελείᾳ περιεῖναι τῶν φίλων καὶ 
τῷ προθυμεῖσθαι χαρίζεσθαι, ταῦτα ἔμοιγε μᾶλλον δοκεῖ 
ἀγαστὰ εἶναι. Κῦρος γὰρ ἔπεμπε βίκους οἴνου ἡμιδεεῖς πολ- οὅ 
λάκις, ὁπότε πάνυ ἡδὺν λάβοι, λέγων ὅτι οὔπω δὴ πολλοῦ 
Χρόνου τούτου ἡδίονι οἴνῳ ἐπιτύχοι' τοῦτον οὖν σοὶ ἔπεμψε 
καὶ δεῖταί σου τήμερον τοῦτον ἐκπιεῖν σὺν οἷς μάλιστα φιλεῖς. 
Πολλάκις δὲ χῆνας ἡμιβρώτους ἔπεμπε καὶ ἄρτων ἡμίσεα καὶ 26 
ἄλλα τοιαῦτα, ἐπιλέγειν κελεύων τὸν φέροντα' Τούτοις ἥσθη 2] 
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Κῦρος" βούλεται οὖν καὶ σὲ τούτων γεύσασθαι. Ὅπου δὲ 
χιλὸς σπάνιος πάνυ εἴη, αὐτὸς δ᾽ ἐδύνατο παρασκευάσασθαι 
διὰ τὸ πολλοὺς ἔχειν ὑπηρέτας καὶ διὰ τὴν ἐπιμέλειαν, δια- 
πέμπων ἐκέλευε τοὺς φίλους τοῖς τὰ ἑαυτῶν σώματα ἄγουσιν 
ἵπποις ἐμβάλλειν τοῦτον τὸν χιλόν, ὡς μὴ πεινῶντες τοὺς 

98 ἑαυτοῦ φίλους ἄγωσιν. ἘΠ δέ δή ποτε πορεύοιτο καὶ πλεῖ- 
στοι μέλλοιεν ὄψεσθαι, προσκαλῶν τοὺς φίλους ἐσπουδαιολο- 
γεῖτο, ὡς δηλοίη οὗς τιμᾷ. “Ὥστε ἔγωγε ἐξ ὧν ἀκούω οὐδένα 
κρίνω ὑπὸ πλειόνων πεφιλῆσθαι οὔτε Ελλήνων οὔτε βαρ- 

29 βάρων. Τεκμήριον δὲ τούτου καὶ τόδε. Παρὰ μὲν Ἰζύρου 
δούλου ὄντος οὐδεὶς ἀπήει πρὸς βασιλέα, πλὴν ᾿Ορόντας 
ἐπεχείρησε" καὶ οὗτος δὴ ὃν ᾧετο πιστόν οἱ εἷναι ταχύ αὐτὸν 

᾿ εὗρε Κύρῳ φιλαίτερον ἢ ἑαυτῷ" παρὰ δὲ βασιλέως πολλοὶ 
πρὸς Κῦρον ἀπῆλϑον, ἐπειδὴ πολέμιοι ἀλλήλοις ἐγένοντο, καὶ 
οὗτοι μέντοι οἱ μάλιστα ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀγαπώμενοι, νομίζοντες 
παρὰ Κύρῳ ὄντες ἀγαθοὶ ἀξιωτέρας ἂν τιμῆς τυγχάνειν ἢ 

80 παρὰ βασιλεῖ. Μέγα δὲ τεκμήριον καὶ τὸ ἐν τῇ τελευτῇ τοῦ 
βίου αὐτῷ γενόμενον ὅτι καὶ αὐτὸς ἦν ἀγαθὸς καὶ κρίνειν 

81 ὀρθῶς ἐδύνατο τοὺς πιστοὺς καὶ εὔνους καὶ βεβαίους. ᾿Απο- 
θνήσκοντος γὰρ αὐτοῦ πάντες οἱ παρ᾽ αὐτὸν φίλοι καὶ συν- 
τράπεζοι ἀπέθανον μαχόμενοι ὑπὲρ Κύρου πλὴν ᾿ΑΔριαίου" 
οὗτος δὲ τεταγμένος ἐτύγχανεν ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ τοῦ ἱππικοῦ 
ἄρχων" ὡς δ᾽ ἤσθετο Κῦρον πεπτωκότα, ἔφυγεν ἔχων καὶ τὸ 
στράτευμα πᾶν οὗ ἡγεῖτο. 

Ἷ 

ΟΑΡΌΤ Χ. 

1 ᾿Ενταῦθα δὴ Κύρου ἀποτέμνεται ἡ κεφαλὴ καὶ ἡ χ 
δεξιά. Βασιλεὺς δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ διώκων εἰσπίπτεί εἰς τ' 
Κυρεῖον στρατόπεδον" καὶ οἱ μὲν μετὰ ᾿Αριαίου οὐκέτι ἵσταν- 
ται, ἀλλὰ φεύγουσι διὰ τοῦ αὑτῶν στρατοπέδου εἷς τὸν 
σταθμὸν ἔνθεν ὥρμηντο" τέτταρες δ᾽ ἐλέγοντο παρασάγγαι 

2 εἶναι τῆς ὁδοῦ. Βασιλεὺς δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τά τε ἄλλα 
πολλὰ διαρπάζουσι, καὶ τὴν Φωκαΐδα τὴν Κύρου παλλακίδα, 

8 τὴν σοφὴν καὶ καλὴν λεγομένην εἶναι, λαμβάνει. Ἢ δὲ 
Μιλησία ἡ νεωτέρα ληφθεῖσα ὑπὸ τῶν ἀμφὶ βασιλέα ἐκφεύ- 
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γει γυμνὴ πρὸς τῶν “Ἑλλήνων, οἱ ἔτυχον ἐν τοῖς σκευοφόῤοις 
ὅπλα ἔχοντες καὶ ἀντιταχθέντες πολλοὺς μὲν τῶν ἁρπαζόν- 
των ἀπέκτειναν, οἱ δὲ καὶ αὐτῶν ἀπέθανον" οὐ μὴν ἔφυγόν 
γε» ἀλλὰ καὶ ταύτην ἔσωσαν καὶ ἄλλα ὁπόσα ἐντὸς αὐτῶν 
καὶ χρήματα καὶ ἄνθρωποι ἐγένοντο πάντα ἔσωσαν. Ἔ;ν- 4 
ταῦθα διέσχον ἀλλήλων βασιλεύς τε καὶ οἱ Ἕλληνες ὡς 
τριάκοντα στάδια, οἱ μὲν διώκοντες τοὺς καθ᾽ αὑτοὺς ὡς πάν- 
τας νικῶντες, οἱ δέ, ἁρπάζοντες ὡς ἤδη πάντες νικῶντες 
᾿Επεὶ δ᾽ ἤσθοντο οἱ μὲν Ἕλληνες ὅ ὅτι βασιλεὺς σὺν τῷ στρα- δ 
τεύματι ἐν τοῖς σκευοφόροις εἴη, βασιλεὺς δ᾽ αὖ ἤκουσε 
Τισσαφέρνους ὅτι οἱ Ἕλληνες νικῷεν τὸ καθ᾽ αὑτοὺς 
καὶ εἰς τὸ πρόσθεν οἴχονται διώκοντες, ἐνταῦθα δὴ βασι- 
λεὺς μὲν ἀθροίζει τε τοὺς ἑαυτοῦ καὶ συντάττεται, ὃ δὲ 
Κλέαρχος ἐβουλεύετο Πρόξενον καλέσας, (πλησιαίτατος γὰρ 
ἣν), εἰ πέμποιέν τινας ἢ πάντες ἴοιεν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον 
ἀρήξοντες.. 

Ἔν τούτῳ καὶ βασιλεὺς δῆλος ἣν προσιὼν πάλιν, ὡς 8 
ἐδόκει, ὄπισθεν. Καὶ οἱ μὲν Ἕλληνες στραφέντες παρεσ- 
κευάζοντο ἁ ὡς ταύτῃ προσιόντος καὶ δεξόμενοι, ὁ ὁ δὲ βασιλεὺς 
ταύτῃ μὲν οὐκ ἦγεν, "ἢ δὲ παρῆλθεν ἔξω τοῦ εὐωνύμου 
κέρατος, ταύτῃ καὶ ἀπήγαγεν, ἀναλαβὼν καὶ τοὺς ἐν τῇ 
μάχῃ κατὰ τοὺς Ἕλληνας αὐτομολήσαντας καὶ Τισσαφέρνην 

καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ. Ὃ γὰρ Τισσαφέρνης ἐν τῇ πρώτῃ ἤ 
συνόδῳ οὐκ ἔφυγεν, ἀλλὰ διήλασε παρὰ τὸν ποταμὸν κατὰ 
τοὺς “Ἕλληνας πελταστάς" διελαύνων δὲ κατέκανε μὲν 
οὐδένα, διαστάντες δ᾽ οἱ Ἕλληνες ἔπαιον καὶ ἠκόντιζον 
αὐτούς: ᾿Εἶπισθένης δὲ ᾿Αμφιπολίτης ἢ ἦρχε τῶν πελταστῶν 
καὶ ἐλέγετο φρόνιμος γενέσθαι. δ''Ὁ δ᾽ οὖν Τισσαφέρνης ὧς 8 
μεῖον ἔχων ἀπηλλάγη, πάλιν μὲν οὐκ ἀναστρέφει, εἰς δὲ 
τὸ στρατόπεδον ἀφικόμενος τὸ τῶν “Ἑλλήνων ἐκεῖ συν-᾿ 
τυγχάνει βασιλεῖ, καὶ ὁμοῦ δὴ πάλιν συνταξάμενοι ἐπορευ- 
οντο. ᾿Επεὶ δ᾽ ἦσαν κατὰ τὸ εὐώνυμον τῶν Ελλήνων κέρας, 9 
ἔδεισαν οἱ Ἕλληνες μὴ προσάγοιεν πρὸς τὸ κέρας καὶ 
περιπτύξαντες “ἀμφοτέρωθεν αὐτοὺς κατακόψειαν" καὶ ἐδόκει 
αὐτοῖς ἀναπτύσσειν τὸ κέρας καὶ ποιήσασθαι ὄπισθεν 
τὸν ποταμόν. ᾿Ἐν ᾧ δὲ ταῦτα ἐβουλεύοντο καὶ δὴ βασιλεὺς 10 
παραμειψάμενος εἰς τὸ αὐτὸ σχῆμα κατέστησεν ἀντίαν , 
τὴν φάλαγγα ὥσπερ τὸ πρῶτον μαχούμενος συνήει. Ὡς; 
δὲ εἶδον οἱ Ἕλληνες ἐγγύς τε ὄντας καὶ παρατεταγμένους, 
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αὖθις παιανίσαντες ἐπήεσαν πολὺ ἔτι προθυμότερον ἣ το 
11 πρόσθεν. ΜΟῚ δ᾽ αὖ βάρβαροι οὐκ ἐδέχοντο, ἀλλ᾽ ἐκ εὟ 5... 

ἢ τὸ πρόσθεν ἔφευγον" οἱ δ᾽ ἐπεδίωκον μέχρι κώμης τινός" 
12 ἐνταῦθα δ᾽ ἔστησαν οἱ Ἕλληνες" ὑπὲρ γὰρ τῆς κώμης 

γήλοφος. ἦν, ἐφ᾽ οὗ ἀνεστράφησαν οἱ ἀμφὶ βασιλέα, πεζὶ 
μὲν οὐκέτι, τῶν δὲ ἱππέων ὁ λόφος ἐνεπλήσθη, ὥστε τὸ 
ποιούμενον μὴ γιγνώσκειν. Καὶ τὸ βασίλειον σημεῖον 
ὁρᾶν ἔφασαν, ἀετόν τινα χρυσοῦν ἐπὶ πέλτης ἀνατετα- 

18 μένον. ὡς Εἰπεὶ δὲ καὶ ἐνταῦθ᾽ ἐχώρουν οἱ Ἕλληνες, λείπουσι 
δὴ καὶ τὸν λόφον οἱ ἱππεῖς" οὐ μὴν ἔτι ἀθρόοι ἀλλ᾽ ἄλλοι 
ἄλλοθεν" ἐψιλοῦτο δ᾽. ὁ λόφος τῶν ἱππέων" τέλος δὲ καὶ πάν- 

14 τες ἀπεχώρησαν. ὋὉ οὖν Κλέαρχος οὐκ ἀνεβίβαζεν ἐπὶ τὸν 
λόφον, ἀλλ᾽ ὑπὸ αὐτὸν στήσας τὸ στράτευμα πέμπει Λύκιον 
τὸν Συρακόσιον καὶ ἄλλον ἐπὶ τὸν λόφον καὶ κελεύει κατιδόν- 

1δ τας τὰ ὑπὲρ τοῦ λόφου τί ἐστιν ἀπαγγεῖλαι. ἸΚαὶ ὁ Λύκιος 
ἤλασέ τε καὶ ἰδὼν ἀπαγγέλλει ὅτι φεύγουσιν ἀνὰ κράτος. 

10 Σχεδὸν δ᾽ ὅτε ταῦτα ἦν καὶ ἥλιος ἐδύετο. ᾿Ενταῦθα δ᾽ ἔστη- 
σαν οἱ Ἕλληνες καὶ θέμενοι τὰ ὅπλα ἀνεπαύοντο" καὶ ἅμα 
μὲν ἐθαύμαζον ὅτι οὐδαμοῦ Κῦρος φαίνοιτο, οὐδ᾽ ἄλλος ἀπ᾽ 
αὐτοῦ οὐδεὶς παρείη: οὐ γὰρ ἤδεσαν αὐτὸν τεθνηκότα, ἀλλ’ 
εἴκαζον ἢ διώκοντα οἴχεσθαι ἢ καταληψόμενόν τι προεληλα- 
κέναι" καὶ αὐτοὶ ἐβουλεύοντο, εἰ αὐτοῦ μείναντες τὰ σκευο- 

11 φόρα ἐνταῦθα ἄγοιντο ἢ ἀπίοιεν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. "Ἐδοξεν 
οὖν αὐτοῖς ἀπιέναι" καὶ ἀφικνοῦνται ἀμφὶ δόρπηστον ἐπὶ τὰς 

18 σκηνάς. Ταύτης μὲν τῆς ἡμέρας τοῦτο τὸ τέλος ἐγένετο. 
Καταλαμβάνουσι δὲ τῶν τε ἄλλων χρημάτων τὰ πλεῖστα 
διηρπασμένα καὶ εἴ τι σιτίον ἢ ποτὸν ἦν, καὶ τὰς ἁμάξας, 
μεστὰς ἀλεύρων καὶ οἴνου, ἃς παρεσκευάσατο Κῦρος, ἵνα εἴ 
ποτε σφοδρὰ τὸ στράτευμα λάβοι ἔνδεια, διαδοίη τοῖς “Ελλη- 
σιν' ἦσαν δ᾽ αὗται τετρακόσιαι, ὡς ἐλέγοντο, ἅμαξαι" καὶ 

19 ταύτας τότε οἱ σὺν βασιλεῖ διήρπασαν. “Ὥστε ἄδειπνοι 
ἦσαν οἱ πλεῖστοι τῶν Ελλήνων" ἧσαν δὲ καὶ ἀνάριστοι" πρὶν 
γὰρ δὴ καταλῦσαι τὸ στράτευμα πρὸς ἄριστον βασιλεὺς 
ἐφάνη. Ταύτην μὲν οὖν τὴν νύκτα οὕτω διεγένοντο. 
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Β΄. 

ΟΑΡΌΤ 1. 

Ὥς μέν οὖν ἠθροίσθη Κύρῳ τὸ Ἑλληνικόν, ὅτε ἐπὶ τὸν 
ἀδελφὸν ᾿Αρταξέρξην ἐστρατεύετο, καὶ ὅσα ἐν τῇ ἀνόδῳ 
ἐπράχθη καὶ ὡς ἡ μάχη ἐγένετο καὶ ὡς Κῦρος ἐτελεύτησε 
καὶ ὡς ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἐλθόντες οἱ Ἕλληνες ἐκοιμήθησαν 
οἰόμενοι τὰ πάντα νικᾶν καὶ Κῦρον ζῆν, ἐν τῷ ἔμπροσθεν 
λόγῳ δεδήλωται. ἽΔμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ συνελθόντες οἱ στρατη- 
γοὶ ἐθαύμαζον ὅτι Κῦρος οὔτε ἄλλον πέμποι σημανοῦντα ὅ,τι 
χρὴ ποιεῖν οὔτε αὐτὸς φαίνοιτο. "ἙΕ'δοξεν οὖν αὐτοῖς συσκευα- 
σαμένοις ἃ εἶχον καὶ ἐξοπλισαμένοις προϊέναι εἰς τὸ πρόσθεν, 
ἕως Κύρῳ συμμίξειαν. "Ἤδη δὲ ἐν ὁρμῇ ὄντων ἅμα ἡλίῳ 
ἀνίσχοντι ἦλθε Προκλῆς ὁ Τευθρανίας ἄρχων, γεγονὼς ἀπὸ 
Δημαράτου τοῦ Λάκωνος, καὶ Γλοῦς ὁ Ταμώ. Οὗτοι ἔλεγον 
ὅτι Κῦρος μὲν τέθνηκεν, ᾿Αριαῖος δὲ πεφευγὼς ἐν τῷ σταθμῷ 
εἴη μετὰ τῶν ἄλλων βαρβάρων ὅθεν τῇ προτεραίᾳ ὡρμῶντο, 
καὶ λέγοι ὅτι ταύτην μὲν τὴν ἡμέραν περιμείνειεν ἂν αὐτούς, 
εἰ μέλλοιεν ἥκειν, τῇ δὲ ἄλλῃ ἀπιέναι φαίη ἐπὶ ᾿Ιωνίας, 
ὅθενπερ ἦλθες Ταῦτα ἀκούσαντες οἱ στρατηγοὶ καὶ οἵἱ 

1 

ἄλλοι “Ἕλληνες βαρέως ἔφερον. Κλέαρχος δὲ τάδε 
εἶπεν' ᾿Αλλ᾽ ὥφελε μὲν Κῦρος ζῆν" ἐπεὶ δὲ τετελεύτηκεν, 
ΕΣ ,ὔ ᾽ ᾽ὔ .“ ε - “ ᾿Α ,ὔ Ν ε 

ἀπαγγέλλετε ᾿Αριαίῳ ὅτι ἡμεῖς νικῶμέν τε βασιλέα, καὶ, ὡς 
ὁρᾶτε, οὐδεὶς ἔτι ἡμῖν μάχεται, καὶ εἰ μὴ ὑμεῖς ἤλθετε, 
ἐπορευόμεθα ἂν ἐπὶ βασιλέα. ᾿Βπαγγελλόμεθα δὲ ᾿Δριαίῳ, 
ἐὰν ἐνθάδε “ἔλθῃ, εἰς τὸν θρόνον τὸν βασίλειον καθιεῖν αὐτόν" 

ὄ 
τῶν γὰρ μάχῃ νικώντων καὶ τὸ ἄρχειν. ἐστίν. Ταῦτ᾽ εἰπὼν 
ἀποστέλλει τοὺς ἀγγέλους καὶ σὺν αὐτοῖς Χειρίσοφον τὸν 
Λάκωνα καὶ Μένωνα τὸν Θετταλόν. Καὶ γὰρ αὐτὸς Μένων 
ἐβούλετο" ἦν γὰρ φίλος καὶ ξένος ᾿Αριαίου. Οἱ μὲν ᾧχοντο, 
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Κλέαρχος δὲ περιέμενε. Τὸ δὲ στράτευμα ἐπορίζετο σῖτον 
ὅπως ἐδύνατο ἐκ τῶν ὑποζυγίων, κόπτοντες τοὺς βοῦς καὶ 
ὄνους" ξύλοις δ᾽ ἐχρῶντο, μικρὸν προϊόντες ἀπὸ τῆς φάλαγ- 
γος οὗ ἡ μάχη ἐγένετο, τοῖς τε ὀϊστοῖς πολλοῖς οὖσιν, οὗς 
ἠνάγκαζον οἱ Ἕλληνες ἐκβάλλειν τοὺς αὐτομολοῦντας παρὰ 

βασιλέως, καὶ τοῖς γέῤῥοις καὶ ταῖς ἀσπίσι ταῖς ξυλίναις ταῖς 
Αἰγυπτίαις" πολλαὶ δὲ καὶ πέλται καὶ ἅμαξαι ἦσαν φέρεσθαι 
ἔρημοι" οἷς πᾶσι χρώμενοι κρέα ἕψοντες ἤσθιον ἐκείνην τὴν 
ἡμέραν. 

Ἴἢ Καὶ ἤδη τε ἦν περὶ πλήθουσαν ἀγορὰν καὶ ἔρχονται 
παρὰ βασιλέως καὶ Τισσαφέρνους κήρυκες, οἱ μὲν ἄλλοι 
βάρβαροι: ἦν δ᾽ αὐτων Φαλῖνος εἷς “Ἑλλην, ὅς ἐτύγχανε 
παρὰ Τισσαφέρνει ὧν καὶ ἐντίμως ἔχων" καὶ γὰρ προσε- 
ποιεῖτο ἐπιστήμων εἶναι τῶν ἀμφὶ τάξεις τε καὶ ὅπλο- 

8 μαχίαν. Οὗτοι δὲ προσελθόντες καὶ καλέσαντες τοὺς τῶν 
“Ἑλλήνων ἄρχοντας λέγουσιν ὅτι βασιλεὺς κελεύει τοὺς 
Ἕλληνας, ἐπεὶ νικῶν τυγχάνει καὶ Κῦρον ἀπέκτονε, παραδόν- 

᾿ τας τὰ ὅπλα ἰόντας ἐπὶ τὰς βασιλέως θύρας εὑρίσκεσθαι ἄν 
9 τι δύνωνται ἀγαθόν. Ταῦτα μὲν εἶπον οἱ βασιλέως κήρυκες" 

οἱ δὲ “Ἕλληνες βαρέως μὲν ἤκουσαν, ὅμως δὲ Κλέαρχος 
τοσοῦτον εἶπεν ὅτι οὐ τῶν νικώντων εἴη τὰ ὅπλα παραδι- 
δόναι" ἀλλ᾽, ἔφη, ὑμεῖς μέν, ὦ ἄνδρες στρατηγοί, τούτοις 
ἀποκρίνασθε ὅ,τι κἀλλιστόν τε καὶ ἄριστον ἔχετε" ἐγὼ δὲ 
αὐτίκα ἥξω. ᾿Ἔκάλεσε γάρ τις αὐτὸν τῶν ὑπηρετῶν, ὅπως 

10 ἴδοι τὰ ἱερὰ ἐξηρημένα. Ἔτυχε γὰρ θυόμενος. Ἔνθα δὴ 
ἀπεκρίνατο Κλεάνωρ μὲν ὁ ̓ Αρκὰς, πρεσβύτατος ὧν, ὅτι πρόσ- 
θεν ἄν ἀποθάνοιεν ἢ τὰ ὅπλα παραδοίησαν: ἸΠρόξενος δὲ ὅ 
Θηβαῖος, ᾿Αλλ᾽ ἐγώ, ἔφη, ὦ Φαλῖνε, θαυμάζω πότερα ὡς κρα- 
τῶν βασιλεὺς αἰτεῖ τὰ ὅπλα ἢ ὡς διὰ φιλίαν δῶρα. Εἰ μὲς 
γὰρ ὡς κρατῶν, τί δεῖ αὐτὸν αἰτεῖν καὶ οὐ λαβεῖν ἐλθόντα ; εἰ 
δὲ πείσας βούλεται λαβεῖν, λεγέτω τί ἔσται τοῖς στρατιώταις. 

11 ἐὰν αὐτῷ ταῦτα χαρίσωνται. Πρὸς ταῦτα Φαλῖνος εἶπε. 
Βασιλεὺς νικᾶν ἡγεῖται, ἐπεὶ Κῦρον ἀπέκτονε. Τίς γὰρ αὐτῷ 
ἔστιν ὅστις τῆς ἀρχῆς ἀντιποιεῖται ; νομίζει δὲ καὶ ὑμᾶ: 
ἑαυτοῦ εἶναι, ἔχων ἐν μέσῃ τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ καὶ ποταμῶν 
ἐντὸς ἀδιαβάτων. καὶ πλῆθος ἂν θρώπων ἐφ᾽ ὑμᾶς δυνάμενοι 
ἀγαγεῖν ὅσον οὐδ᾽, εἰ παρέχοι ὑμῖν, δύναισθε ἂν ἀποκτεῖναι. 

12 Μετὰ τοῦτον Θεόπομπος ᾿Αθηναῖος εἶπεν, 
Ὦ, Φαλῖνε, νῦν, ὡς σὺ ὁρᾷς, ἡμῖν οὐδὲν ἔστιν ἀγαθὸν 
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ἄλλο εἰ μὴ ὅπλα καὶ ἀρετή. Ὅπλα μὲν οὖν ἔχοντες οἰόμεθα 
ἂν καὶ τῇ ἀρετῇ χρῆσθαι, παραδόντες δ᾽ ἂν ταῦτα καὶ τῶν 
σωμάτων στερηθῆναι. Μὴ οὖν οἴου τὰ μόνα ἀγαθὰ ἡμῖν ὄντα 
ὑμῖν παραδώσειν, ἀλλὰ σύν τούτοις καὶ περὶ τῶν ὑμετέρων 
ἀγαθῶν μαχούμεθα. ᾿Ακούσας δὲ ταῦτα ὁ Φαλῖνος ἐγέλασε 13 
καὶ εἶπεν, ᾿Αλλὰ φιλοσόφῳ μὲν ἔοικας, ὦ νεανίσκε, καὶ 
λέγεις οὐκ ἀχάριστα ἴσθι μέντοι ἀνόητος ὦν, εἰ οἴει τὴν 
ὑμετέραν ἀρετὴν περιγενέσθαι ἂν τῆς βασιλέως δυνάμεως. 
Αλλους δέ τινας ἔφασαν λέγειν ὑπομαλακιζομένους ὡς καὶ 14 
Κύρῳ πιστοὶ ἐγένοντο καὶ βασιλεῖ ἂν πολλοῦ ἄξιοι γένοιντο, 
εἰ βούλοιτο φίλος γενέσθαι: καὶ εἴτε ἄλλο τι θέλοι χρῆσθαι, 
εἴτ᾽ ἐπ᾽ Αἴγυπτον στρατεύειν, συγκαταστρέψαιντ᾽ ἂν αὐτῷ. 
Ἔν τούτῳ Κλέαρχος ἧκε, καὶ ἠρώτ! σεν, εἰ ἤδη ἀποκεκρι- 1 
μένοι εἶεν. Φαλῖνος δὲ ὑπολαβὼν εἶπεν, Οὗτοι μὲν, ὦ 
Κλέαρχε, ἄλλος ἄλλα λέγει" σὺ δ᾽ ἡμῖν εἰπὲ τί λέγεις. ὋὉ 

᾽ “5 κα 
δ᾽ εἶπεν, ᾿Εἰγώ σε, ὦ Φαλῖνε, ἄσμενος ἑώρακα, οἷμαι δὲ καὶ 16 
«ε “ ,' 7 Ν σ μὲ ΓΜ. - “-“ 

οἱ ἄλλοι πάντες" σύ τε γὰρ Ἕλλην εἶ καὶ ἡμεῖς τοσοῦτοι 
ὄντες ὅσους σὺ ὁρᾷς. ᾿Εν τοιούτοις δὲ ὄντες πράγμασι 

, ᾿ ΄ Ν ᾿ ν δ , ωρριυὴ 
συμβουλευόμεθὰ σοι, τί χρὴ ποιεῖν περὶ ὧν λέγεις. Σὺ οὖν 17 
πρὸς θεῶν συμβούλευσον ἡμῖν ὅ,τι σοι δοκεῖ κάλλιστον καὶ 
ἄριστον εἶναι, καὶ ὅ σοι τιμὴν οἴσει εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον 
ἀναλεγόμενον, ὅτι Φαλῖνός ποτε πεμφθεὶς παρὰ βασιλέως 
κελεύσων τοῦς “ἕλληνας τὰ ὅπλα παραδοῦναι ξυμβουλευομε- 

᾽ὔ -Σ - , 3 δον Ὁ» ΚΟΞΈΒ, ἧς ἢ 

νοις ξυνεβούλευσεν αὐτοῖς τἀάδς. Οἶσθα δὲ ὅτι ἀνάγκη λέ- 
γεσθαι ἐ ἐν τῇ Ἑλλάδι ἃ ἂν συμβουλεύσῃς. Ὃ δὲ Κλέαρχος 18 
ταῦτα ὑπήγετο, βουλόμενος καὶ αὐτὸν τὸν παρὰ βασιλέως 
πρεσβεύοντα ἕνμβουλεῦσαι μὴ παραδοῦναι τὰ ὅπλα, ὅπως 
εὐέλπιδες μᾶλλον εἷεν οἱ “Ελληνες. 

Φαλῖνος δὲ ὑποστρέψας παρὰ τὴν δόξαν αὐτοῦ εἶπεν, 
Ἔγώ, εἰ μὲν τῶν μυρίων ἐλπίδ ία τις ὑμῖν ἐστι σωθῆναι 19 γώ, εἰ μὲν τῶν μυρίων ἐλπίδων μία τις ὑμῖν ἐστι σωθῆναι 

-“ -" ἣν Ν. ’ ᾿-Ἠ »“ 

πολεμοῦντας βασιλεῖ, συμβουλεύω μὴ παραδιδόναι τὰ ὅπλα" 

εἰ δέ τοι μηδεμία σωτηρίας ἐστὶν ἐλπὶς ἄκοντος βασιλέως, 
συμβουλεύω σώζεσθαι ὑμῖν ὅπῃ δυνατόν. Κλέαρχος δὲ 

Ν “- κα ᾽ Ν ΄“ Ν ἣν Ν᾽, ’ Ξ  Θ Κζὼ 
πρὸς ταῦτα εἶπεν, ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν δὴ σὺ λέγεις" παρ᾽ ἡμῶν 20 

δὲ ἀπάγγελλε τάδε, ὅτι ἡμεῖς οἰόμεθα, εἰ μὲν δέοι βασιλεῖ 
φίλους εἶναι, πλείονος ἂν ἄξιοι εἶναι φίλοι ἔχοντες τὰ ὅπλα 
ἢ παραδόντες ἄλλῳ, εἰ δὲ δέοι πολεμεῖν, ἄμεινον ἂν πολεμεῖν 
ἔχοντες τὰ ὅπλα ἢ ἄλλῳ παραδόντες. Ὃ δὲ Φαλῖνος εἶπε, 21 
Ταῦτα μὲν δὴ ἀπαγγελοῦμεν. ᾿Αλλὰ καὶ τάδε ὑμῖν εἰπεῖν 

σϑ 
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ἐκέλευσε βασιλεύς, ὅτι μένουσι μὲν αὐτοῦ σπονδαὶ εἴησαν, 
προϊοῦσι δὲ καὶ ἀπιοῦσι πόλεμος. Εἴπατε οὖν καὶ περὲ 
τούτου πότερα μενεῖτε καὶ σπονδαί εἰσιν ἢ ὡς πολέμου ὄντος 

42 παρ ὑμῶν ἀπαγγελῶ: Κλέαρχος δ᾽ ἔλεξεν, ᾿Απάγγελλε 
τοίνυν καὶ περὶ τούτου ὅτι καὶ ἡμῖν ταὐτὰ δοκεῖ ἅπερ καὶ 
βασιλεῖ. Τί οὖν ταῦτά ἐστίν ; ἔφη ὁ Φαλῖνος. ᾿Απεκρίνατο 

23 Κλέαρχος, Ἢν μὲν μένωμεν, σπονδαί, ἀπιοῦσι δὲ καὶ 
“-“ , ες Ν , ςἈΨ ὦ Ν , , 

προϊοῦσι πόλεμος. Ὃ δὲ πάλιν ἠρώτησε, Σπονδὰς ἢ πόλε- 
5 “ , Ν δ, , 3 ’ Η 

μον ἀπαγγελῶ; Κλέαρχος δὲ ταὐτὰ πάλιν ἀπεκρίνατο, 
Ν Ν ’ 5 “ ν Ἁ “Ὁ ’ ν 

Σπονδαὶ μὲν μένουσιν, ἀπιοῦσι δὲ ἢ προϊοῦσι πόλεμος. Ο,τι 
ὃε ποιήσοι οὐ διεσήμηνε. 

ΟΑΡΌΤ 11. 

Φαλῖνος μὲν δὴ ᾧχετο καὶ οἱ σὺν αὐτῷς Οἱ δὲ παρὰ 
Ὶ ᾿Αριαίου ἧκον, Προκλῆς καὶ Χειρίσοφος" Μένων δὲ αὐτοῦ 
ἔμενε παρὰ ᾿Αριαίῳ, Οὗτοι δὲ ἔλεγον ὅτι πολλοὺς φαίη 
Σ “ Ὁ , ε “, ΄ »“ » 

Ἀριαῖος εἷναι Πέρσας ἑαυτοῦ βελτίους, οὕς οὐκ ἂν ἀνα- 
σχέσθαι αὐτοῦ βασιλεύοντος" ἀλλ᾽ εἰ βούλεσθε συναπιέναι, 
ἥκειν ἤδη κελεύει τῆς νυκτός" εἰ δὲ μή, αὐτὸς πρωὶ ἀπιέναι 

2 φησίν. Ὃὧ δὲ Κλέαρχος εἶπεν, ᾿Αλλ᾽ οὕτω χρὴ ποιεῖν" ἐὰν 
μὲν ἥκωμεν, ὥσπερ λέγετε" εἰ δὲ μή, πράττετε ὁποῖον ἄν τι 

ΓΤ ἢ ν Ἷ , σ Ν᾿“ ’ ᾽ , 

ὑμῖν οἴησθε μάλιστα συμφέρειν. Ὅ,τι δὲ ποιήσει οὐδὲ τού- 
8 τοις εἶπε. Μετὰ δὲ ταῦτα ἤδη ἡλίου δύνοντος συγκαλέσας 
τοὺς στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς ἔλεξε τοιάδε. ᾿Ε)μοί, ὦ ἄνδρες, 
θυομένῳ ἰέναι ἐπὶ βασιλέα οὐκ ἐγίγνετο τὰ ἱερά. Καὶ εἰκό- 
τως ἄρα οὐκ ἐγίγνετο" ὡς γὰρ ἐγὼ νῦν πυνθάνομαι, ἐν μέσῳ 
ε “- ; ΄ 

ἡμῶν καὶ βασιλέως ὁ Τίγρης ποταμός ἐστι ναυσίπορος, ὅν 
οὐκ ἂν δυναίμεθα ἄνευ πλοίων διαβῆναι" πλοῖα δὲ ἡμεῖς οὐκ 
ἔχομεν. Οὐ μὲν δὴ αὐτοῦ γε μένειν οἷόν τε" τὰ γὰρ ἐπι- 
τήδεια οὐκ ἔστιν ἔχειν" ἰέναι δὲ παρὰ τοὺς Κύρου φίλους 

ΠΝ Ὁ Υ. Ν εν σ ΕῚ “ Ν -“ 4 πάνυ καλὰ ἡμῖν τὰ ἱερὰ ἦν. “Ὧδε οὖν χρὴ ποιεῖν" ἀπιόντας 
δειπνεῖν ὅ,τι τις ἔχει᾽ ἐπειδὰν δὲ σημήνῃ τῷ κέρατι ὡς ἄνα- 
παύεσθαι, συσκευάζεσθε" ἐπειδὰν δὲ τὸ δεύτερον, ἀνατίθεσθε 
ΠΝ Ν [2 , 9 "ἙΝ ΄“ , “ ΄- ε ’ 

ἐπὶ τὰ ὑποζύγια ἐπὶ δὲ τῷ τρίτῳ ἕπεσθε τῷ ἡγουμένῳ, τὰ 
μὲν ὑποζύγια ἔχοντες πρὸς τοῦ ποταμοῦ, τὰ δὲ ὅπλα ἔξω. 

ὅ Ταῦτα ἀκούσαντες οἱ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ ἀπῆλθον καὶ 
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ἐποίουν οὕτω. Ἰζαὶ τὸ λοιπὸν ὁ μὲν ἦρχεν, οἱ δὲ ἐπείθοντο, 
οὐχ ἑλόμενοι, ἀλλὰ ὁρῶντες ὅτι μόνος ἐφρόνει οἵα δεῖ τὸν 
ἄρχοντα, οἱ δ᾽ ἄλλοι , ἄπειροι ἦσαν. ᾿Δριθμὸς δὲ τῆς ὁδοῦ ἥν 
ἦλθον ἐξ ̓Εφέσου τῆς Ἰωνίας μέχρι τῆς μάχης σταθμοὶ τρεῖς 
καὶ ἐνενήκοντα, παρασάγγαι πέντε καὶ τριάκοντα καὶ πεντα- 
κόσιοι, στάδιοι πεντήκοντα κὰὶ ἑξακισχίλιοι καὶ μύριοι" ἀπὸ 
δὲ τῆς μάχης ἐλέγοντο εἶναι εἰς Βαβυλῶνα στάδιοι ἑξήκοντα 
καὶ τριακόσιοι. ᾿Εἰντεῦθεν, ἐπεὶ σκότος ἐγένετο, Μιλτοκύθης 
μὲν ὁ Θρᾷξ ἔχων τούς τε ἱππέας τοὺς μεθ᾽ ἑαυτοῦ εἰς τετ- 
ταράκοντα καὶ τῶν πεζῶν Θρᾳκῶν ὡς τριακοσίους ηὐτομόλησε 
πρὸς βασιλέα. «Κλέαρχος δὲ τοῖς ἄλλοις ἡγεῖτο κατὰ τὰ 
παρηγγελμένα, οἱ δ᾽ εἵποντο. Καὶ ἀφικνοῦνται εἰς τὸν πρῶ- 
τον σταθμὸν παρὰ ᾿Δριαῖον καὶ τὴν ἐκείνου στρατιὰν ἀμφὶ 
μέσας νύκτας" καὶ ἐν τάξει θέμενοι τὰ ὅπλα ξυνῆλθον οἱ 

στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ τῶν Ἑλλήνων παρὰ ᾿Δριαῖον" καὶ 

ὥμοσαν οἵ τε Ἕλληνες καὶ ᾿Αριαῖος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ οἱ 
κράτιστοι μήτε προδώσειν ἀλλήλους σύμμαχοί τε ἔσεσθαι: 
οἱ δὲ βάρβαροι προσώμοσαν καὶ ἡγήσεσθαι ἀδόλως. Ταῦτα 
δ᾽ ὦὥμοσαν, σφάξαντες ταῦρον καὶ λύκον καὶ κάπρον καὶ κριὸν 

εἰς ἀσπίδα, οἱ μὲν Ἕλληνες βάπτοντες ξίφος, οἱ δὲ βάρβαροι 
λόγχην. ᾿Επεὶ δὲ τὰ πιστὰ ἐγένετο, εἶπεν ὁ Κλέαρχος, Δγε 
δή, ὦ ̓Αριαῖε, ἐπείπερ ὁ αὐτὸς ὑμῖν στόλος ἐστὶ καὶ ἡμῖν, 
εἰπὲ τίνα γνώμην ἔχεις περὶ τῆς πορείας, πότερον ἄπιμεν 
ἥνπερ ἤλθομεν ἢ ἄλλην τινὰ ἐννενοηκέναι δοκεῖς ὁδὸν 
κρείττω. Ὃὧ δ᾽ εἶπεν, Ην μὲν ἤλθομεν ἀπιόντες παντελῶς 
ἂν ὑπὸ λιμοῦ ἀπολοίμεθα" ὑπάρχει γὰρ νῦν ἡμῖν οὐδὲν τῶν 
ἐπιτηδείων. ᾿Ἑπτακαίδεκα γὰρ σταθμῶν τῶν ἐγγυτάτω οὐδὲ 
δεῦρο ἰόντες ἐκ τῆς χώρας οὐδὲν εἴχομεν λαμβάνειν" ἔνθα δέ 
τι ἦν, ἡμεῖς διαπορευόμενοι κατεδαπανήσαμεν. Νῦν δ᾽ ἐπι- 

Ἶ 

1 

1 

“ , , Ν Ν γ»31:ϑ 7 ᾽ 

νοοῦμεν πορεύεσθαι μακροτέραν μὲν, τὸν δ᾽ ἐπιτηδείων οὐκ. 
ἀπορήσομεν. ἸΠορευτέον δ᾽ ἡμῖν τοὺς πρώτους σταθμοὺς ὡς 
ἂν δυνώμεθα μακροτάτους, ἵνα ὡς πλεῖστον ἀποσπασθῶμεν 
τοῦ βασιλικοῦ στρατεύματος" ἢν γὰρ ἅπαξ δύο ἢ τριῶν ἡμέ- 
ρῶν ὁδὸν ἀπόσχωμεν, οὐκέτι μὴ δύνηται βασιλεὺς ἡμᾶς κατα- 
λαβεῖν. ᾿Ολίγῳ μὲν γὰρ στρατεύματι οὐ τολμήσει ἐφέπεσθαι" 
πολὺν δ᾽ ἔχων στόλον οὐ δυνήσεται ταχέως πορεύεσθαι. 
Ἴσως δὲ καὶ τῶν ἐπιτηδείων σπανιεῖ. Ταύτην, ἔφη, τὴν 
γνώμην ἔχω ἔγωγε. 
Ἦν δὲ αὕτη ἡ στρατηγία οὐδὲν ἄλλο δυναμένη ἢ ἄπο- 

12 

19 
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δρᾶναι ἣ ἀποφυγεῖν" ἡ δὲ τύχη ἐστρατήγησε κάλλιον. ᾿Επεὶ 
γὰρ ἡμέρα ἐγένετο, ἐπορεύοντο ἐν δεξιᾷ ἔχοντες τὸν ἥλιον, 
λογιζόμενοι ἥξειν ἅμα ἡλίῳ δύνοντι εἰς κώμας τῆς Βαβυλω- 

΄ ,΄ Ξ ΄“- Υ ᾽ "» ,ὔ Ν 

14 νίας χώρας" καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἐψεύσθησαν. ἤξἕτι δὲ ἀμφὶ 
δείλην ἔδοξαν πολεμίους ὁρᾶν ἱππέας" καὶ τῶν τε “λλήνων 
οἱ μὴ ἔτυχον ἐν ταῖς τάξεσιν ὄντες εἰς τὰς τάξεις ἔθεον, καὶ 
᾿Αριαῖος, ἐτύγχανε γὰρ ἐφ᾽ ἁμάξης πορευόμενος, διότι ἐτέ ριαῖος, ἐτύγχανε γὰρ ἐφ᾽ ἁμάξης πορευόμενος, δι - 

16 Τρωτο, καταβὰς ἐθωρακίζετο καὶ οἱ σὺν αὐτῷ: Ἔν ᾧ δὲ 
ὡπλίζοντο ἧκον λέγοντες οἱ προπεμφθέντες σκοποὶ ὅτι οὐχ 
«ε “-“ ᾿] 3 δύ δ᾽ 4 , πων Ε] Ν 

ἱππεῖς εἰσιν ἀλλ᾽ ὑποζύγια νέμοιντο. ἸΚαὶ εὐθὺς ἔγνωσαν 
πάντες ὅτι ἐγγύς που ἐστρατοπεδεύετο βασιλεύς" καὶ γὰρ καὶ 

Ν ν} ΄ 5 ’ τὰ , Ψ" ’ Ν ΝΥ 

186 καπνὸς ἐφαίνετο ἐν κώμαις οὐ πρόσω. Κλέαρχος δὲ ἐπὶ μὲν 
τοὺς πολεμίους οὐκ ἦγεν" ἤδει γὰρ καὶ ἀπειρηκότας τοὺς 
στρατιώτας καὶ ἀσίτους ὄντας" ἤδη δὲ καὶ ὀψὲ ἣν" οὐ μέντοι 
οὐδὲ ἀπέκλινε, φυλαττόμενος μὴ δοκοίη φεύγειν, ἀλλ᾽ εὐθύω- 
ρον ἄγων ἅμα τῷ ἡλίῳ δυομένῳ εἰς τὰς ἐγγυτάτω κώμας 
τοὺς πρώτους ἔχων κατεσκήνωσεν, ἐξ ὧν διήρπαστο ὑπὸ τοῦ 
βασιλικοῦ στρατεύματος καὶ αὐτὰ τὰ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν ξύλα. 

17 Οἱ μὲν οὖν πρῶτοι ὅμως τρόπῳ τινὶ ἐστρατοπεδεύσαντο, οἱ δὲ 
ὕστεροι σκοταῖοι προσιόντες ὡς ἐτύγχανον ἕκαστοι ηὐλίζοντο, 
καὶ κραυγὴν πολλὴν ἐποίουν καλοῦντες ἀλλήλους, ὥστε καὶ 
τοὺς πολεμίους ἀκούειν" ὥστε οἱ μὲν ἐγγύτατα τῶν πολεμίων 

18 καὶ ἔφυγον ἐκ τῶν σκηνωμάτων. Δῆλον δὲ τοῦτο τῇ ὕστε- 
ραίᾳ ἐγένετο' οὔτε γὰρ ὑποζύγιον ἔτ᾽ οὐδὲν ἐφάνη οὔτε 

Γ Μ Ν 5 “ ’ὔ Ε] 

στρατόπεδον οὔτε καπνὸς οὐδαμοῦ πλησίον. ᾿Εἰξεπλάγη δέ, 
ε Ν Ν Ν ““αμχ 9 7 “ ἥ ᾽ ’ 

ὡς ἔοικε, καὶ βασιλεὺς τῇ ἐφόδῳ τοῦ στρατεύματος. ᾿Ἐδή- 
19 λωσε δὲ τοῦτο οἷς τῇ ὑστεραίᾳ ἔπραττε. ἸΠροϊούσης μέντοι 

“-“ Ἁ “Δ π Ν “ σ ’ ἐ ΄ 

τῆς νυκτὸς ταύτης καὶ τοῖς “Ἕλλησι φόβος ἐμπίπτει, καὶ 
θόρυβος καὶ δοῦπος ἣν οἷον εἰκὸς φόβου ἐμπεσόντος γίγνεσθαι. 

20 Κλέαρχος δὲ Τολμίδην ᾿Ηλεῖον, ὃν ἐτύγχανεν ἔχων παρ᾽ 
-“ ’ -“ ’ -“ » - 

ἑαυτῷ κήρυκα ἄριστον τῶν τότε, τοῦτον ἀνειπεῖν ἐκέλευσε 
σιγὴν κατακηρύξαντα ὅτι προαγορεύουσιν οἱ ἄρχοντες, ὅς ἂν 
τὸν ἀφέντα τὸν ὄνον εἰς τὰ ὅπλα μηνύσῃ, ὅτι λήψεται μισθὸν 

Ι ». »" 7» Ν ἐ ΕἸ σῇ, , ᾿ ν ΡΣ 
21 τάλαντον ἀργυρίου. ᾿Ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἐκηρύχθη, ἔγνωσαν οἵ 

στρατιῶται ὅτι κενὺς ὁ φόβος εἴη καὶ οἱ ἄρχοντες σῶοι. 
ἽὝΛμα δὲ ὄρθρῳ παρήγγειλεν ὁ Κλέαρχος εἰς τάξιν τὰ ὅπλα 
(0 θ Ν “Ἐλλ Ψ “ “ ΄ ες ͵ 

τίθεσθαι τοὺς ἡνας ἧπερ εἶχον ὅτε ἣν ἡ μάχη. 

“σα Ὁ 

δι δοννασων. κω... 
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ΟΑΡΟΤ' Π|. 

Ὃ δὲ δὴ ἔγραψα ὅτι βασιλεὺς ἐξεπλάγη τῇ ἐφόδῳ, τῇδε 1 
δῆλον ἦν. Τῇ μὲν γὰρ πρόσθεν ἡμέρᾳ πέμπων τὰ ὅπλα 
παραδιδόναι. ἐκέλευε, τότε δὲ ἅ ἅμα ἡλίῳ ἀνατελλοντι κήρυκας 
ἔπεμψε περὶ σπονδῶν. Οἱ δ᾽ ἐπεὶ ἦλθον πρὸς τοὺς προφύ- 2 
λακας, ἐζήτουν τοὺς ἄρχοντας. Ἐπειδὴ δὲ ἀπήγγελλον οἱ 
προφύλακες, Κλέαρχος τυχὼν τότε τὰς τάξεις ἐπισκοπῶν 
εἶπε τοῖς προφύλαξι κελεύειν τοὺς κήρυκας περιμένειν ἄχρι 

ἂν σχολάσῃ. ᾿Επεὶ δὲ κατέστησε τὸ στράτευμα ὥστε καλῶς 8 
ἔχειν ὁρᾶσθαι πάντῃ φάλαγγα πυκνήν, τῶν δὲ ἀόπλων μη- 

δένα καταφανῆ εἶναι, ἐκάλεσε τοὺς ἀγγέλους, καὶ αὐτός τε 
προῆλθε τούς τε εὐοπλοτάτους ἔχων καὶ εὐειδεστάτους τῶν 
αὑτοῦ στρατιωτῶν καὶ τοῖς ἄλλοις στρατηγοῖς ταῦτα ἔφρασεν. 
Ἔσπεὶ δὲ ἦν πρὸς τοῖς ἀγγέλοις, ἀνηρώτα τί βούλοιντο. Οἱ 4 
δ᾽ ἔλεγον ὅτι περὶ σπονδῶν ἥκοιεν ἄνδρες, οἵτινες ἱκανοὶ 
ἔσονται τά τε παρὰ βασιλέως τοῖς “Ελλησιν ἀπαγγεῖλαι καὶ 
τὰ παρὰ τῶν ᾿Βλλήνων. βασι ιλεῖ. ῳὋὉ δὲ ἀπεκρίνατο, ᾿Απαγ- ὄ 
γέλλετε τοίνυν αὐτῷ ὅτι μάχης δεῖ πρῶτον" ἄριστον γὰρ 
οὐκ ἔστιν οὐδ᾽ ὁ τολμήσων περὶ σπονδῶν λέγειν τοῖς “Ἑλλησι 
μὴ πορίσας ἄριστον. Ταῦτα ἀκούσαντες οἱ ἄγγελοι ἀπήλαυ- 6 
γον, καὶ ἧκον ταχύ" ᾧ καὶ δῆλον. ἦν ὅτι ἐγγύς που βασιλεὺς 
ἦν ἢ ἢ ἄλλος τις ᾧ ἐπετέτακτο ταῦτα πράττειν" ἔλεγον ὃξ ὅτι 
εἰκότα δοκοῖεν λέγειν βασιλεῖ, καὶ ἥκοιεν ἡγεμόνας ἔχοντες 
οἱ αὐτούς, ἐὰν σπονδαὶ γένωνται, ἄξουσιν ἔνθεν ἕξουσι τὰ 
ἐπιτήδεια. Ὃὧ δὲ ἠρώτα, εἰ αὐτοῖς τοῖς ἀνδράσι σπένδοιτο ἴ 
τοῖς ἰοῦσι καὶ ἀπιοῦσιν, ἢ καὶ τοῖς ἄλλοις ἔσοιντο σπονδαί.. 
Οἱ δέ, Δπασιν, ἔφασαν, μέχρι ἂν βασιλεῖ τὰ παρ᾽ ὑμῶν 
διαγγελθῇ. ᾿Επεὶ δὲ ταῦτα εἷπον, μεταστησάμενος αὐτοὺς 8 
ὁ Κλέαρχος ἐβουλεύετο" καὶ ἐδόκει τὰς σπονδὰς ποιεῖσθαι 
ταχὺ καὶ καθ᾽ ἡσυχίαν ἐλθεῖν τε ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια καὶ λαβεῖν. 
Ὁ δὲ Κλέαρχος εἶπε, Δοκεῖ μὲν κἀμοὶ ταῦτα" οὐ μέντοι ταχύ 9 
γε ἀπαγγελῶ, ἀλλὰ διατρίψω ἔστ᾽ ἂν ὀκνήσωσιν οἱ ἄγγελοι 
μὴ ἀποδόξῃ ἡ ἡμῖν τὰς σπονδὰς ποιήσασθαι: οἶμαί γε μέντοι, 
ἔφη, καὶ τοῖς ἡμετέροις στρατιώταις τὸν αὐτὸν φόβον παρ- 
ἔσεσθαι. ᾿Ἐϊπεὶ δὲ ἐδόκει καιρὸς εἶναι, ἀπήγγελλεν ὅτι σπέν- 
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10 δοιτο, καὶ εὐθὺς ἡγεῖσθαι ἐκέλευε πρὸς τἀπιτήδεια. Καὶ οἱ 
μὲν ἡγοῦντο, Κλέαρχος μέντοι ἐπορεύετο τὰς μὲν σπονδὰς 
ποιησόμενος, τὸ δὲ στράτευμα ἔχων ἐν τάξει, καὶ αὐτὸς 
ὠπισθοφυλάκει. ΚΚαὶ ἐνετύγχανον τάφροις καὶ αὐλῶσιν ὕδα- 
τος πλήρεσιν, ὡς μὴ δύνασθαι διαβαίνειν ἄνευ γεφυρῶν. 
ἀλλ᾽ ἐποιοῦντο διαβάσεις ἐκ τῶν φοινίκων οἱ ἦσαν ἐκπεπτω- 

11 κότες, τοὺς δὲ καὶ ἐξέκοπτον. Καὶ ἐνταῦθα ἦν Κλέαρχον 
καταμαθεῖν ὡς ἐπεστάτει, ἐν μὲν τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ τὸ δόρυ 
ἔχων, ἐν δὲ τῇ δεξιᾷ βακτηρίαν" καὶ εἴ τις αὐτῷ δοκοίη τῶν 
πρὸς τοῦτο τεταγμένων βλακεύειν, ἐκλεγόμενος τὸν ἐπιτήδειον 
ἔπαισεν ἄν, καὶ ἅμα αὐτὸς προσελάμβανεν εἰς τὸν πηλὸν 
ἐμβαίνων' ὥστε πᾶσιν αἰσχύνην εἶναι μὴ οὐ συσπουδάζειν. 

12 Καὶ ἐτάχθησαν μὲν πρὸς αὐτοῦ οἱ τριάκοντα ἔτη γεγονότες" 
ἐπεὶ δὲ καὶ Κλέαρχον ἑώρων σπουδάζοντα, προσελάμβανον 

18 καὶ οἵ πρεσβύτεροι. Πολὺ δὲ μᾶλλον ὁ Ἰζλέαρχος ἔσπευδεν, 
ὑποπτεύων μὴ ἀεὶ οὕτω πλήρεις εἷναι τὰς τάφρους ὕδατος" 
οὐ γὰρ ἦν ὥρα οἵα τὸ πεδίον ἄρδειν" ἀλλ᾽ ἵνα ἤδη πολλὰ 
προφαίνοιτο τοῖς “λλησι δεινὰ εἰς τὴν πορείαν, τούτου ἕνεκα 
βασιλέα ὑπώπτευεν ἐπὶ τὸ πεδίον τὸ ὕδωρ ἀφεικέναι. 

14 Πορευόμενοι δὲ ἀφίκοντο εἰς κώμας ὅθεν ἀπέδειξαν οἱ 
ἡγεμόνες λαμβάνειν τὰ ἐπιτήδεια. ᾿Ενῆν δὲ σῖτος πολὺς 
καὶ οἷνος φοινίκων καὶ ὄξος ἑψητὸν ἀπὸ τῶν αὐτῶν. Αὐταὶ 

1ὅ δὲ αἱ βάλανοι τῶν φοινίκων, οἵας μὲν ἐν τοῖς “Ελλησιν ἔστιν 
ἰδεῖν, τοῖς οἰκέταις ἀπέκειντο, αἱ δὲ τοῖς δεσπόταις ἀποκεί- 
μεναι ἦσαν ἀπόλεκτοι, θαυμάσιαι τὸ κάλλος καὶ τὸ μέγεθος, 
ἡ δὲ ὄψις ἠλέκτρου οὐδὲν διέφερε" τὰς δέ τινας ξηραίνοντες 
τραγήματα ἀπετίθεσαν. Καὶ ἣν καὶ παρὰ πότον ἡδὺ μέν, 

16 κεφαλαλγὲς δὲς ᾿Εὐνταῦθα καὶ τὸν ἐγκέφαλον τοῦ φοίνικος 
πρῶτον ἔφαγον οἱ στρατιῶται, καὶ οἱ πολλοὶ ἐθαύμασαν τό 
τε εἶδος καὶ τὴν ἰδιότητα τῆς ἡδονῆς. Ἦν δὲ σφόδρα καὶ 
τοῦτο κεφαλαλγές. Ὃὧ δὲ φοῖνιξ ὅθεν ἐξαιρεθείη ὁ ἐγκέ- 
φαλος ὅλος αὐαίνετο. 

1. ᾿Ενταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς" καὶ παρὰ μεγάλου βασι- 
λέως ἧκε Τισσαφέρνης καὶ ὁ τῆς βασιλέως γυναικὸς ἀδελφὸς 
καὶ ἄλλοι Πέρσαι τρεῖς" δοῦλοι δὲ πολλοὶ εἵποντο. ᾿Εἰπεὲ 
δὲ ἀπήντησαν αὐτοῖς οἱ τῶν ᾿Ἑλλήνων στρατηγοί, ἔλεγε 

18 πρῶτος Τισσαφέρνης δι᾽ ἑρμηνέως τοιάδε" ᾿Εγώ, ὦ ὦ ἄνδρες 
Ἕλληνες, γείτων οἰκῶ τῇ Ἑλλάδι, καὶ ἐπεὶ ὑμᾶς εἶδον εἰς 
πολλὰ κακὰ καὶ ἀμήχανα ἐμπεπτωκότας, εὕρημα ἐποιησάμην, 



φ 
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εἴ πως δυναίμην παρὰ βασιλέως αἰτήσασθαι δοῦναι ἐμοὶ 
5 -“ ΓΦ... Ν «ς Ἷ “ Ν ς .} 

ἀποσῶσαι ὑμᾶς εἰς τὴν “Ελλάδα. Οἷμαι γὰρ ἂν οὐκ ἀχα- 
ρίστως μοι ἔχειν οὔτε πρὸς ὑμῶν οὔτε πρὸς τῆς πάσης “Ἑλλά- 
δος. Ταῦτα δὲ γνοὺς ἠτούμην βασιλέα, λέγων αὐτῷ ὅτι 
δικαίως ἄν μοι χαρίζοιτο, ὅτι αὐτῷ Κῦρόν τε ἐπιστρατεύοντα 

΄“ Μ Ἶ ΄ ΝΜ “ »" 7 5 ; 

πρῶτος ἤγγειλα καὶ βοήθειαν ἔχων ἅμα τῇ ἀγγελίᾳ ἀφικό- ρῶτος ἤγγειλα καὶ βοήθειαν ἔχων ἅμα τῇ ἀγγελίᾳ ἀφικς 
μὴν, καὶ μόνος τῶν κατὰ τοὺς “Ελληνας τεταγμένων οὐκ 
ἔφυγον, ἀλλὰ διήλασα καὶ συνέμιξα βασιλεῖ ἐν τῷ ὑμετέρῳ 

,ὔ σ᾿ σι 

στρατοπέδῳ, ἔνθα βασιλεὺς ἀφίκετο, ἐπεὶ Κῦρον ἀπέκτεινε, 
Ν Ν, Ν, 534 , 5“ 2 δ' Ν “-“ -“ “ 

καὶ τοὺς ξὺν Κύρῳ βαρβάρους ἐδίωξα σὺν τοῖσδε τοῖς παροῦσι 
“- ᾽ “ “ ΄ Ν 

νῦν μετ᾽ ἐμοῦ, οἵπερ αὐτῷ εἶσι πιστότατοι. Καὶ περὶ μὲν 
τούτων ὑπέσχετό μοι βουλεύσασθαι" ἐρέσθαι δὲ με ὑμᾶς 

, ΄ Ὧρ 
ἐκέλευσεν ἐλθόντα τίνος ἕνεκεν ἐστρατεύσατε ἐπ᾽ αὐτόν. Καὶ 
συμβουλεύω ὑμῖν μετρίως ἀποκρίνασθαι, ἵνα μοι εὐπρακτό- 

᾿Ξ -" “ τερον ἧ, ἐάν τι δύνωμαι ἀγαθὸν ὑμῖν παρ᾽ αὐτοῦ διαπράξ- 
ασθαι. 

Πρὸς ταῦτα μεταστάντες οἱ “λληνες ἐβουλεύοντο, καὶ 
ἀπεκρίναντο, Ἰζλέαρχος δ᾽ ἔλεγεν᾽: Ἡμεῖς οὔτε συνήλθομεν 
«ς “ 4 Μ᾽ ᾽ ’, ει ’ 

ὡς βασιλεῖ πολεμήσοντες οὔτ᾽ ἐπορευόμεθα ἐπὶ βασιλέα, 
ἀλλὰ πολλὰς προφάσεις Κῦρος εὕρισκεν, ὡς καὶ σὺ εὖ οἶσθα, 
ἵνα ὑμᾶς τε ἀπαρασκευάστους λάβοι καὶ ἡμᾶς ἐνθάδε ἀν- 

3 “- “ 

ἀγάγοι. ᾿Επεὶ μέντοι ἤδη αὐτὸν ἑωρῶμεν ἐν δεινῷ ὄντα, 
ἠσχύνθημεν καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους προδοῦναι αὐτόν, ἐν τῷ 
πρόσθεν χρόνῳ παρέχοντες ἡμᾶς αὐτοὺς εὖ ποιεῖν. ᾿Επεὶ δὲ 
Κῦρος τέθνηκεν, οὔτε βασιλεῖ ἀντιποιούμεθα τῆς ἀρχῆς οὔτ᾽ 
ΝΜ μὴ “ ’ὔ ᾿] Ν , , “ 

-ἔστιν ὅτου ἕνεκα βουλοίμεθ᾽ ἂν τὴν βασιλέως χώραν κακῶς 
ποιεῖν, οὐδ᾽ αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἂν ἐθέλοιμεν, πορευοίμεθα δ᾽ 
ἂν οἴκαδε, εἴ τις ἡμᾶς μὴ λυποίη" ἀδικοῦντα μέντοι πειρασό- 
μεθα σὺν τοῖς θεοῖς ἀμύνασθαι" ἐὰν μέντοι τις ἡμᾶς καὶ εὖ 

19 

20 

21 

22 

28 

ποιῶν ὑπάρχῃ, καὶ τούτου εἴς γε δύναμιν οὐχ ἡττησόμεθα. 
ΕῚ  ω « ᾿ “ Ω ΣΆ , ἂν ἃ 

εὖ ποιοῦντες. ὋΟ μὲν οὕτως εἴπεν᾽ ἀκούσας δὲ ὃ Τισσα- 
7 , φέρνης ἔφη 
Ταῦτα ἐγὼ ἀπαγγελῶ βασιλεὶ καὶ ὑμῖν πάλιν τὰ παρ᾽ 

2 Ν Ν, 

ἐκείνου" μέχρι δ᾽ ἂν ἐγὼ ἥκω αἱ σπονδαὶ μενόντων" ἀγορὰν 
δὲ ἡμεῖς παρέξομεν. Καὶ εἰς μὲν τὴν ὑστεραίαν οὐχ ἧκεν" 
“ ᾽ εὐ " ΄ “ Ν ΄, . ν “ 
ὥσθ᾽ οἱ “Ἑλληνες ἐφρόντιζον" τῇ δὲ τρίτη ἥκων ἔλεγεν ὅτι 

μῶ ο Φρ ζ μ ἃ ρ Πνῆ 3 ἘΣ ᾿Α 

διαπεπραγμένος ἥκοι παρὰ βασιλέως δοθῆναι αὐτῷ σώζειν 
Ν “ ΄, Ἷ “-“ ΕῚ , ε ᾽ 

τοὺς ἔλληνας, καίπερ πάνυ πολλῶν ἀντιλεγόντων ὡς οὐκ 
ἄξιον εἴη βασιλεῖ ἀφεῖναι τοὺς ἐφ᾽ ἑαυτὸν στοατευσαμένους. 

24 

2ὅ 
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98 Τέλος δὲ εἶπε, καὶ νῦν ἔξεστιν ὑμῖν πιστὰ λαβεῖν παρ᾽ ἡμῶν 
ἣ μὴν φιλίαν παρέξειν ὑμῖν τὴν χώραν καὶ ἀδόλως ἀπάξειν 
εἰς τὴν Ἑλλάδα ἀγορὰν παρέχοντας" ὅπου δ᾽ ἂν μὴ ἢ πρί- 
ασθαι, λαμβάνειν ὑμᾶς ἐκ τῆς χώρας ἐάσομεν τὰ ἐπιτήδεια. 

27 ᾽γμᾶς δ᾽ αὖ ἡμῖν δεήσει ὀμόσαι ἣ μὴν πορεύεσθαι ὡς διὰ 
φιλίας ἀσινῶς σῖτα καὶ ποτὰ λαμβάνοντας, ὁπόταν μὴ ἀγο- 
ρὰν παρέχωμεν, ἣν δὲ παρέχωμεν ἀγοράν, ὠνουμένους ἕξειν 

98 τὰ ἐπιτήδεια. Ταῦτα ἔδοξε, καὶ ὥμοσαν καὶ δεξιὰς ἔδοσαν 
Τισσαφέρνης καὶ ὁ τῆς βασιλέως γυναικὸς ἀδελφὸς τοῖς τῶν 
“Ἑλλήνων στρατηγοῖς καὶ λοχαγοῖς καὶ ἔλαβον παρὰ τῶν 

29 “Ἑλλήνων. Μετὰ δὲ ταῦτα Τισσαφέρνης εἶπε, Νῦν μὲν δὴ 
ἄπειμι ὡς βασιλέα" ἐπειδὰν δὲ διαπράξωμαι ἃ δέομαι, ἥξω 
συσκευασάμενος ὡς ἀπάξων ὑμᾶς εἷς τὴν “Ελλάδα καὶ αὐτὸς 
ἀπιὼν ἐπὶ τὴν ἐμαυτοῦ ἀρχήν. 

ΟΑΡΟΤ' ΙΓ. 

1 Μετὰ ταῦτα περιέμενον Τισσαφέρνην οἵ τε “Ἕλληνες καὶ 
᾿Αριαῖος ἐγγὺς ἀλλήλων ἐστρατοπεδευμένοι ἡμέρας πλείους 
ἢ εἴκοσιν. Ἔν δὲ ταῦταις ἀφικνοῦνται πρὸς ᾿Αριαῖον καὶ οἱ 
ἀδελφοὶ καὶ οἱ ἄλλοι ἀναγκαῖοι καὶ πρὸς τοὺς σὺν ἐκείνῳ 
Περσῶν τινες, παρεθάῤῥυνόν τε καὶ δεξιὰς ἔνιοι παρὰ βασι- 
λέως ἔφερον μὴ μνησικακήσειν βασιλέα αὐτοῖς τῆς σὺν Κύρῳ 

2 ἐπιστρατείας μηδὲ ἄλλου μηδενὸς τῶν παρῳχημένων. Τού- 
των δὲ γιγνομένων ἔνδηλοι ἦσαν οἱ περὶ ᾿Αριαῖον ἧττον 
προσέχοντες τοῖς Ἕλλησι τὸν τοῦν᾽ ὥστε καὶ διὰ τοῦτο τοῖς 
μὲν πολλοῖς τῶν “Ἑλλήνων οὐκ ἤρεσκον, ἀλλὰ προσιόντες τῷ 

8 Κλεάρχῳ ἔλεγον καὶ τοῖς ἄλλοις στρατηγοῖς, Τί μένομεν ; ἢ 
οὐκ ἐπιστάμεθα ὅτι βασιλεὺς ἡμᾶς ἀπολέσαι ἂν περὶ παντὸς 
ποιήσαιτο, ἵνα καὶ τοῖς ἄλλοις Ἕλλησι φόβος ἡ ἐπὶ βασιλέα 
μέγαν στρατεύειν; καὶ νῦν μὲν ἡμᾶς ὑπάγεται μένειν διὰ 
τὸ διεσπάρθαι αὐτῷ τὸ στράτευμα ἐπὰν δὲ πάλιν ἁλισθῇ 

4 αὐτῷ ἡ στρατιά, οὐκ ἔστιν ὅπως οὐκ ἐπιθήσεται ἡμῖν. Ἴσως 
δὲ που ἣ ἀποσκάπτει τι ἢ ἀποτειχίζει, ὡς ἄπορος εἴη ἡ ὁδός. 
Οὐ γάρ ποτὲ ἑκών γε βουλήσεται ἡμᾶς ἐλθόντας εἰς τὴν 
Ἑλλάδα ἀπαγγεῖλαι ὡς ἡμεῖς τοσοίδε ὄντες ἐνικῶμεν τὸν 
βασιλέα ἐπὶ ταῖς θύραις αὐτοῦ καὶ καταγελάσαντες ἀπήλθο- 
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, -“ - ᾿ 

μεν. Κλέαρχος δὲ ἀπεκρινατο τοῖς ταῦτα λέγουσιν, ᾿Εγὼ 5 
ἐνθυμοῦμαι μὲν καὶ ταῦτα πάντα ἐννοῶ δ᾽ ὅτι εἰ νῦν ἄπιμεν, 
δόξομεν ἐπὶ πολέμῳ ἀπιέναι καὶ παρὰ τὰς σπονδὰς ποιεῖν. 
ν “-“ Ν “5 Ν τὶ ᾿ , ς »“« ϑῆκα, ᾿ν 

Ἑπειτα πρῶτον μὲν ἀγορὰν οὐδεὶς παρέξει ἡμῖν οὐδὲ ὅθεν 
ἐπισιτιούμεθα" αὖθις δὲ ὁ ἡγησόμενος οὐδείς ἔσται" καὶ ἅμα 

“-“ ’ ξ “- 3ΔᾺ ᾽ -“ .} ΚΖ ΜΠ 
ταῦτα ποιούντων ἡμῶν εὐθὺς ᾿Αριαῖος ἀφεστήξει" ὥστε φίλος 
ε« «ἃ ᾽ Ν 7 » Ν Ν « , »“ , 
ἡμῖν οὐδεὶς λελείψεται, ἀλλὰ καὶ οἵ πρόσθεν ὄντες πολέμιοι 
Ἐ" ἐἐν Ν ᾽ ’ 4. Κι ει» 

ἡμῖν ἔσονται. ἸΠοταμὸς δ᾽ εἰ μέν τις καὶ ἄλλος ἄρα ἡμῖν ὃ 
ἐστι διαβατέος οὐκ οἷδα᾽ τὸν δ᾽ οὖν Εὐφράτην οἴδαμεν ὅτι 
ἀδύνατον διαβῆναι κωλυόντων πολεμίων. Οὐ μὲν δή, ἂν 
μάχεσθαί γε δέῃ, ἱππεῖς εἰσιν ἡμῖν ξύμμαχοι, τῶν δὲ πολε- 

᾿ μίων ἱππεῖς εἰσιν οἵ πλεῖστοι καὶ πλείστου ἄξιοι" ὥστε νικῶν- 
τες μὲν τίνα ἂν ἀποκτείναιμεν ; ἡττωμένων δὲ οὐδένα οἵόν 
τε σωθῆναι. ᾿Εγὼ μὲν οὖν βασιλέα, ᾧ οὕτω πολλά ἐστι τὰ ἴ 
σύμμαχα, εἴπερ προθυμεῖται ἡμᾶς ἀπολέσαι, οὐκ οἷδα ὅ,τι 
δεῖ αὐτὸν ὀμόσαι καὶ δεξιὰν δοῦναι καὶ θεοὺς ἐπιορκῆσαι καὶ 

ν- «ες ΝΝ Μ “ ς ’ 

τὰ ἑαυτου πιστὰ ἄπιστα ποιῆσαι ᾿Ἑλλησί τε καὶ βαρβάροις. 
Τοιαῦτα πολλὰ ἔλεγεν. 

Ἔν δὲ τούτῳ ἧκε Τισσαφέρνης ἔχων τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν 8 
ὡς εἰς οἶκον ἀπιὼν καὶ ᾿Ορόντας τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν" ἦγε δὲ 

Ν Ν 7 Ν ,ὔ Ν [, 9 ΄“- ἣς., ΑὉ 

καὶ τὴν θυγατέρα τὴν βασιλέως ἐπὶ γάμῳ. Ἐντεῦθεν δὲ ἤδη 9 
Τισσαφέρνους ἡγουμένου καὶ ἀγορὰν παρέχοντος ἐπορεύοντο" 
» , Ν δ. -“" Ν ΄, Ν ΝΥ , 
ἐπορεύετο δὲ καὶ Ἀριαῖος τὸ Κύρου βαρβαρικὸν ἔχων στρά- 
πευμα ἅμα Τισσαφέρνει καὶ ᾿᾽Ορόντᾳ καὶ ξυνεστρατοπεδεύετο 
σὺν ἐκείνοις. Οἱ δὲ “λληνες ὑφορῶντες τούτους αὐτοὶ ἐφ᾽ 10 
ἑαυτῶν ἐχώρουν ἡγεμόνας ἔχοντες" ἐστρατοπεδεύοντο δὲ 
ἑκάστοτε ἀπέχοντες ἀλλήλων παρασάγγην καὶ μεῖον" ἐφυ- 

“ 

λάττοντο δὲ ἀμφότεροι ὥσπερ πολεμίους ἀλλήλους, καὶ εὐθὺς 
-“ ε ,ὔ - Ε] ’, Ν Ν ’ ΕῚ ΄- Ὶ1 

τοῦτο ὑποψίαν παρεῖχεν. ᾿Ενίοτε δὲ καὶ ξυλιζύμενοι ἐκ τοῦ 
αὐτοῦ καὶ χόρτον καὶ ἄλλα τοιαῦτα ξυλλέγοντες πληγὰς. 
ἐνέτεινον ἀλλήλοις ὥστε καὶ τοῦτο ἔχθραν παρέξιχε. ΤᾺ 

Διελθόντες δὲ τρεῖς σταθμοὺς ἀφίκοντο πρὸς τὸ Μηδίας 
καλούμενον τεῖχος, καὶ παρῆλθον εἴσω αὐτοῦ. Ἦν δὲ ᾧκοδο- 
μημένον πλίνθοις ὀπταῖς ἐν ἀσφάλτῳ κειμέναις, εὖρος εἴκοσι 
ποδῶν, ὕψος δὲ ἑκατόν᾽ μῆκος δ᾽ ἐλέγετο εἶναι εἴκοσι παρα- 
σαγγῶν" ἀπέχει δὲ Βαβυλῶνος οὐ πολύ. Ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπο- 18 
ρεύθησαν σταθμοὺς δύο, παρασάγγας ὀκτώ" καὶ διέβησαν 
διώρυχας δύο, τὴν μὲν ἐπὶ γεφύρας, τὴν δ᾽ ἐζυγμένην πλοίοις 

Ε] “ 2 ΄-“ 

ἑπτά" αὗται δ᾽ ἦσαν ἀπὸ τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ" κατετέτμηντο 
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ὲ ἐξ αὐτῶν καὶ τάφροι ἐπὶ τὴν χώραν; αἱ μὲν πρῶται μεγά- 
λαι, ἔπειτα δ᾽ ἐλάττους" τέλος δὲ καὶ μικροὶ ὀχετοί, ὥσπερ ἐν 
τῇ “Ἑλλάδι ἐπὶ τὰς μελίνας" καὶ ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸν Τίγρητα 
ποταμόν" πρὸς ᾧ πόλις ἦν μεγάλη καὶ πολυάνθρωπος, ἧ 
ὄνομα Σιττάκη, ἀπέχουσα τοῦ ποταμοῦ σταδίους πεντεκαί- 

14 δεκα. Οἱ μὲν οὖν “Ἕλληνες παρ᾽ αὐτὴν ἐσκήνησαν ἐγγὺς 
παραδείσου μεγάλου καὶ καλοῦ καὶ δασέος παντοίων δένδρων, 

1τῦ οἵ δὲ βάρβαροι διαβεβηκότες τὸν Τίγρητα: οὐ μέντοι κατα- 
φανεῖς., ἦσαν. Μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον ἔτυχον ἐν περιπάτῳ ὄ ὄντες 
πρὸ τῶν ὅπλων Πρόξενος καὶ Ξενοφῶν" καὶ προσελθὼν 
ἄνθρωπός τις ἠρώτησε τούς προφύλακας ποῦ ἂν ἴδοι Πρό- 

10 ξενον ἤ Κλέαρχον: Μένωνα δὲ οὐκ ἐζήτει, καὶ ταῦτα παρ᾽ 
᾿Αριαίου ὧν τοῦ Μένωνος ξένου. ᾿Επεὶ δὲ Πρόξενος εἷπεν 
ὅτι αὐτός εἰμι ὅν ζητεῖς, εἶπεν ὁ ἄνθρωπος τάδε. "Ἑπεμψέ 
μὲ ᾿Αριαίος καὶ ᾿Αρτάοζος, πιστοὶ ὄντες Κύρῳ καὶ ὑμῖν εὖνοι, 
καὶ κελεύουσι φυλάττεσθαι μὴ ὑμῖν. ἐπίθωνται τῆς νυκτὸς οἱ 

17 βάρβαροι" ἔστι δὲ στράτευμα πολὺ ἐν τῷ πλησίον παραδείσῳ. 
Καὶ ἐπὶ τὴν γέφυραν τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ πέμψαι κελεύουσι 
φυλακήν, ὡς διανοεῖται ἀυτὴν λῦσαι Τισσαφέρνης τῆς νυκτός, 

ἐὰν δύνηται, ὡς μὴ διαβῆτε, ἀλλ᾽ ἐν μέσῳ ἀποληφθῆτε τοῦ 
18 ποταμοῦ καὶ τῆς διώρυχος. ᾿Ακούσαντες ταῦτα ἄγουσιν 

αὐτὸν παρὰ τὸν Κλέαρχον καὶ φράζυσιν ἃ λέγει. Ὁ δὲ 
19 Κλέαρχος ἀκούσας ἐταράχθη σφόδρα καὶ ἐφοβεῖτο. Νεα- 

νίσκος δὲ τις τῶν παρόντων ἐννοήσας εἶπεν ὡς οὐκ ἀκόλουθα 
εἴη τό τε ἐπιθήσεσθαι καὶ τὸ λύσειν τὴν γέφυραν. Δῆλον γὰρ 
ὅτι ἐπιτιθεμένους ἢ νικᾶν δεήσει ἢ ἡττᾶσθαι. ᾿Εὰν μὲν οὖν 
νικῶσι, τί δεῖ αὐτοὺς λύειν τὴν γέφυραν; οὐδὲ γὰρ ἂν πολ- 
λαὶ γέφυραι ὦσιν ἔχοιμεν ἂν ὅποι φυγόντες ἡμεῖς σωθῶμεν. 

20 ᾿Εὰν δὲ ἡμεῖς νικῶμεν, λελυμένης τῆς γεφύρας οὐχ ἕξουσιν 
ἐκεῖνοι ὅποι φύγωσιν: οὐδὲ μὴν βοηθῆσαι πολλῶν ὄντων 
πέραν οὐδεὶς αὐτοῖς δυνήσεται λελυμένης τῆς γεφύρας. 

2] ᾿Ακούσας δὲ ὁ Κλέαρχος ταῦτα ἤρετο τὸν ἄγγελον πόση 
τις εἴη χώρα ἡ ἐν μέσῳ τοῦ Τίγρητος καὶ τῆς διώρυχος. Ὃ 
δὲ εἶπεν ὅτι πολλὴ καὶ κῶμαι ἔνεισι καὶ πόλεις πολλαὶ καὶ 

92 μεγάλαι. Ὑότε δὴ καὶ ἐγνώσθη ὅτι οἱ βάρβαροι τὸν ἄνθρω- 
πον ὑποπέμψαιεν, ὁκν οὔντες μὴ οἱ Ἕλληνες διελόντες τὴν 
γέφυραν μένοιεν ἐν τῇ νήσῳ ἐρύματα ἔχοντες ἔνθεν μὲν τὸν 
Τίγρητα, ἔνθεν δὲ τὴν διώρυχα, τά δ᾽ ἐπιτήδεια ἔχοιεν ἐκ τῆς 
αϑελβ, Ἐν ων - 
ἐν μέσῳ χώρας πολλῆς καὶ ἀγαθῆς οὔσης καὶ τῶν ἐργασομέ- 
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νων ἐνόντων, εἶτα δὲ καὶ ἀποστροφὴ γένοιτο, εἴ τις βούλοιτο 23 
βασιλέα κακῶς ποιεῖν. Μετὰ ταῦτα ἀνεπαύοντο" ἐπί μέντοι 

Α , “ Ν Ν Ν Ν ει ,ὔ » κ 

τὴν γέφυραν ὅμως φυλακὴν ἔπεμψαν" καὶ οὔτε ἐπέθετο οὐδεὶς 
οὐδαμόθεν οὔτε πρὸς τὴν γέφυραν οὐδεὶς ἦλθε τῶν πολεμίων, 
ὡς οἱ φυλάττοντες ἀπήγγελλον. ᾿Εἰπειδὴ δ᾽ ἕως ἐγένετο, 24 
διέβαινον τὴν γέφυγαν ἐζευγμένην πλοίοις τριάκοντα καὶ 
ἑπτά ὡς οἷόντε μάλιστα πεφυλαγμένως" ἐξήγγελλον γάρ 

“ ἣς ΄, « , «ε , 

τινες τῶν παρὰ Τισσαφέρνους Ελλήνων ὡς διαβαινόντων 
μέλλοιεν ἐπιθήσεσθαι. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν ψευδῆ ἦν" διαβαι- 
νόντων μέντοι ὁ Γλοῦς αὐτοις ἐπεφάνη μετ’ ἄλλων σκοπῶν 
εἰ διαβαίνοιεν τὸν ποταμόν" ἐπειδὴ δὲ εἶδεν, ᾧχετο ἀπελαύ- 
Ψῶων. 

᾿Απὸ δὲ τοῦ Τίγρητος ἐπορεύθησαν σταθμοὺς τέτταρας, 2ὅ 
“παρασάγγας εἴκοσιν, ἐπὶ τὸν Φύσκον ποταμόν, τὸ εὖρος 

,ὔ 3 “᾿ Ν , ψι: » [2 4 χω ,ὔ 

πλέθρου ἐπῆν δὲ γέφυρα. Καὶ ἐνταῦθα ᾧκεῖτο πόλις με- 
γάλη, ἧ ὄνομα ἾΩπις" πρὸς ἣν ἀπήντησε τοῖς Ἕλλησιν ὁ 

Κύρου καὶ ᾿Αρταξέρξου νόθος ἀδελφὸς ἁ ἀπὸ Σούσων καὶ Ἔκβα- 
τάνων στρατιὰν πολλὴν “ἄγων ὡς βοηθήσων βασιλεῖ: καὶ 
ἐπιστήσας τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα παρερχομένους τοὺς Ἕλλη- 
νας ἐθεώρει. Ὃ δὲ Κλέαρχος ἡγεῖτο μὲν εἰς δύο, ἐπορεύετο 26 
δὲ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ἐφιστάμενας. Ὅσον δὲ χρόνον 
τὸ ἡγούμενον τοῦ στρατεύματος ἐπιστήσειε, τοσοῦτον ἦν 
ἀνάγκη χρόνον δι’ ὅλου τοῦ στρατεύματος γίγνεσθαι τὴν 
ἐπίστασιν" ὥστε τὸ στράτευμα καὶ αὐτοῖς τοῖς “Ἑἱλλησι δόξαι 
πάμπολυ εἶναι, καὶ τὸν Πέρσην ἐκπεπλῆχθαι θεωροῦντα. 
᾿'Ἐντεῦϑεν δὲ ἐπορεύθησαν διά τῆς Μηδίας σταθμοὺς ἐ ἐρήμους 27 
ἕξ, παρασάγγας τριάκοντα, εἷς τὰς Παρυσάτιδος κώμας τῆς 
Κύρου καὶ βασιλέως μητρός. Ταύτας Τισσαφέρνης Κύρῳ Κύρου καὶ βασιλέως μητρ ας φέρνης Κύρῳ 
ἐπεγγελῶν διαρπάσαι τοῖς “Ελλησιν ἐπέτρεψε πλὴν ἀνδρα- 

΄ ᾽ “ Ν ΄-“- Ν Ν ; δι Ψ , 

πόδων. Ενῆν δὲ σῖτος πολὺς καὶ πρόβατα καὶ ἄλλα χρή- 98 
ματα. ᾿Ἐἰντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν στραθμοὺς ἐρήμους τέτταρας, 
παρασάγγας εἴκοσι, τὸν Τίγρητα ποταμὸν ἐν ἀριστερᾷ ἔχον- 
τες. Ἔν δὲ τῷ πρώτῳ σταθμῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ πόλις 
φκεῖτο μεγάλη καὶ εὐδαίμων, ὄνομα ἹΚαιναί, ἐξ ἧς οἱ βάρβαροι 

“ , ΄ - 
διῆγον ἐπὶ σχεδίαις διφθερίναις ἄρτους, τυρούς, οἶνον. 
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σάρῦτν. 

1 Μετὰ ταῦτα ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸν Ζαβάτον ποταμόν, τὸ 
εὗρος τεττάρων “πλέθρων. Καὶ ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας 
τρεῖς" ἐν δὲ ταύταις ὑποψίαι μὲν ἦσαν, φανερὰ δὲ οὐ εμία 

2 ἐφαίνετο ἐπιβουλή. "Εδοξεν οὖν τῷ Κλεάρχῳ ξυγγενέσθαι 
τῷ Τισσαφέρνει καὶ εἴ πως δύναιτο παῦσαι τὰς ὑποψίας, 

8 πρὶν ἐξ αὐτῶν πόλεμον γενέσθαι" και ἔπεμψέ τινα ἐροῦντα 
ὅτι ξυγγενέσθαι αὐτῷ χρήζει. Ὃ δὲ ἑτοίμως ἐκέλευεν ἥκειν. 
᾽᾿Επειδὴ δὲ ξυνῆλθον, λέγει ὁ Κλέαρχος τάδε. ᾿Εγώ, ὦ Τισ- 
σαφέρνη, οἷδα μὲν ἡμῖν ὅρκους γεγενημένους καὶ δεξιὰς 
δεδομένας μὴ ἀδικήσειν ἀλλήλους" φυλαττόμενον δὲ σέ τε 
ὁρῷ ὡς πολεμίους ἡμᾶς καὶ ἡμεῖς ὁρῶντες ταῦτα ἀντιφυλατ- 

4 τόμεθα. ᾿Επεὶ δὲ σκοπῶν οὐ δύναμαι οὔτε σὲ αἰσθέσθαι 
πειρώμενον ἡμᾶς κακῶς ποιεῖν, ἐγώ τε σαφῶς οἷδα ὅτι ἡμεῖς 
γε οὐδ᾽ ἐπινοοῦμεν τοιοῦτον οὐδέν, ἔδοξέ μοι εἰς λόγους σοι 
ἐλθεῖν, ὅπως, εἰ δυναίμεθα, ἐξέλοιμεν ἀλλήλων τὴν ἀπιστίαν. 

ὅ Καὶ γὰρ οἷδα ἀνθρώπους ἤδη τοὺς μὲν ἐκ διαβολῆς, τοὺς δὲ 
καὶ ἐξ ὑποψίας οἱ φοβηθέντες ἀλλήλους, φθάσαι βουλόμενοι 
πρὶν παθεῖν, ἐποίησαν ἀνήκεστα κακὰ τοὺς οὔτε μέλλοντας 

6 οὔτ᾽ αὖ βουλομένους τοιοῦτον οὐδέν. Τὰς οὖν τοιαύτας͵ 
ἀγνωμοσύνας νομίζων συνουσίαις μάλιστα ἂν παύεσθαι, 
ἥκω καὶ διδάσκειν σε βούλομαι ὡς σὺ ἡμῖν οὐκ ὀρθῶς ἀπι- 

ἡ στεῖς. Πρῶτον μὲν γὰρ καὶ μέγιστον οἱ θεῶν ἡμᾶς ὅρκοι 
κωλύουσι πολεμίους εἷναι ἀλλήλοις" ὅστις δὲ τούτων σύνοιδεν 
αὑτῷ παρημεληκώς, τούτον ἐγὼ οὔποτ᾽ ἂν εὐδαιμονίσαιμι. 
Τὸν γὰρ θεῶν πόλεμον οὐκ οἷδα οὔτ᾽ ἀπὸ ποίου ἂν τάχους 
φεύγων τις ἀποφύγοι οὔτ᾽ εἰς ποῖον ἂν σκότος ἀποδραίη οὔθ᾽ 
ὅπως ἂν εἰς ἐχυρὸν χωρίον, ἀποσταίη. Πάντῃ γὰρ πάντα 
τοῖς θεοῖς ὕ ὕποχα καὶ πανταχῇ πάντων ἴσον οἱ θεοὶ »κρατοῦσι. 

8 Περὶ μὲν δὴ τῶν θεῶν τε καὶ τῶν ὅρκων οὕτω γιγνώσκω, παρ᾽ 
οἷς ἡμεῖς τὴν φιλίαν. συνθέμενοι κατεθέμεθα" τῶν δ᾽ ἀνθρω- 
πίνων σὲ ἐγὼ ἐν τῷ παρόντι. νομίζω μέγιστον εἶναι ἡμῖν 

9 ἀγαθόν. Σὺν μὲν γὰρ σοὶ πᾶσα μὲν ὁδὸς εὔπορος, πᾶς δὲ 
ποταμὸς διαβατός, τῶν τε ἐπιτηδείων οὐκ ἀπορία" ἄνευ δὲ 
σοῦ πᾶσα μὲν διὰ σκότους ἡ ὁδός" οὐδὲν γὰρ αὐτῆς ἐπιστά- 
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μεθα’ πᾶς δὲ ποταμὸς δύσπορος, πᾶς δὲ ὄχλος φοβερός, 
φοβερώτατον δ᾽ ἐρημία μεστὴ γὰρ πολλῆς ἀπορίας ἐστίν. 
Εἰ δὲ δὴ καὶ μανέντες σε κατακτείναιμεν;, ἄλλο τι ἂν ἢ τὸν 10 
εὐεργέτην κατακτείναντες πρὸς βασιλέα τὸν μέγιστον ἔφεδρον 
ἀγωνιζοίμεθα; ὅσων δὲ δὴ καὶ οἵων ἂν ἐλπίδων ἐμαυτὸν 
στερήσαιμι, εἰ σέ τι κακὸν ἐπιχειρήσαιμι ποιεῖν, ταῦτα λέξω. 
᾿Εγὼ γὰρ Κῦρον ἐπεθύμησά μοι φίλον γενέσθαι, νομίζων 11 
τῶν τότε ἱκανώτατον εἶναι εὖ ποιεῖν ὃν βούλοιτο" σὲ δὲ νῦν 
ὁρῶ τήν τε Κύρου δύναμιν καὶ χώραν ἔχοντα καὶ τὴν σεαυτοῦ 

αὶ 
ἀρχὴν σώζοντα, τὴν δὲ βασιλέως δύναμιν, ἣ Κῦρος πολεμίᾳ 
ἐχρῆτο, σοὶ ταύτην ξυμμαχον οὖσαν. “Τούτων δὲ τοιούτων 
»Ἄ ’ [2 7 Ὁ ᾽ ,ὔ 7 7 ᾿ ὄντων τίς οὕτω μαίνεται ὅστις οὐ βούλεταί σοι φίλος εἶναι ; 12 
ἀλλὰ μὴν ἐρῶ γὰρ καὶ ταῦτα ἐξ ὧν ἔχω ἐλπίδας καὶ σὲ 

Ν 7 ᾽ὔ « - “ 3. Ν Ν ς -“ Ν 

βουλήσεσθαι φίλον ἡμῖν εἶναι" οἷδα μὲν γὰρ ὑμῖν Μυσοὺς 18 
λυπηροὺς ὄντας, οὺς νομίζω ἂν σὺν τῇ παρούσῃ δυνάμει 
ταπεινοὺς ὑμῖν παρασχεῖν, οἷδα δὲ καὶ Πισίδας" ἀκούω δὲ 
καὶ ἄλλα ἔθνη πολλὰ τοιαῦτα εἶναι, ἃ οἶμαι ἂν παῦσαι 
5 -“ - ἀετῷ ἢ φ΄. « 7 3 “ 5 7 Ν Ὁ 

ἐνοχλοῦντα ἀεὶ τῇ ὑμετέρᾳ εὐδαιμονίᾳ. Αἰγυπτίους δὲ, οἷς 
μάλιστα ὑμᾶς νῦν γιγνώσκω τεθυμωμένους, οὐχ ὁρῶ ποίᾳ 

’ ΄σ “- 

δυνάμει συμμάχῳ χρησαμενοι μᾶλλον ἂν κολάσαισθε τῆς 
“ Ν μι Ν Μ ᾽ Ν Ν Ν “ ,, 3 “ ΄ 

νῦν σὺν ἐμοὶ οὔσης. ᾿Αλλὰ μὴν ἔν γε τοῖς πέριξ οἰκοῦσι σύ, 14 
Ν ΄ ’ 7 “5 ε , Ν ᾿] ΄ 

εἰ μὲν βούλοιό τῳ φίλος εἶναι, ὡς μέγιστος ἂν εἴης, εἰ δέ 
τίς σε λυποίη, ὡς δεσπότης ἀναστρέφοιο ἔχων ἡμᾶς ὑπηρέτας, 
οἵ σοι οὐκ ἂν τοῦ μισθοῦ ἕνεκα μόνον ὑπηρετοῖμεν, ἀλλὰ καὶ 
τῆς χάριτος ἧς σωθέντες ὑπὸ σοῦ σοὶ ἂν ἔχοιμεν δικαίως. 
᾿Εμοὶ μὲν δὴ ταῦτα πάντα ἐνθυμουμένῳ οὕτω δοκεῖ θαυμασ- 1ὅ 
τὸν εἶναι τὸ σὲ ἡμῖν ἀπιστεῖν ὥστε καὶ ἥδιστ᾽ ἂν ἀκούσαιμι 
τὸ ὄνομα, τίς οὕτως ἐστὶ δεινὸς λέγειν ὥστε σε πεῖσαι λέγων 
ὡς ἡμεῖς σοι ἐπιβουλεύομεν. Κλέαρχος μέν οὖν τοσαῦτα 
ὧν... , ν δ 5 ΄ 

εἶπε' Τισσαφέρνης δὲ ὧδε ἀπημείφθη. ; 
᾿Αλλ’ ἥδομαι μέν, ὦ Κλέαρχε, ἀκούων σου φρονίμους 16 

λόγους" ταῦτα γὰρ γιγνώσκων εἴ τι ἐμοὶ κακὸν βουλεύοις, 
ἅμα ἄν μοι δοκεῖς καὶ σαυτῷ κακόνους εἶναι. “Ὡς δ᾽ ἂν 

“ “ γὼ) ἃ « - ΄, Ν -“ ραν ἃ Ν 
μάθῃς ὅτι οὐδ᾽ ἂν ὑμεῖς δικαίως οὔτε βασιλεῖ οὔτ᾽ ἐμοὶ 
Βι , δ ’ τ Ν ἘΠῚ τ ᾿ ’, 3 ,ὔ 
ἀπιστοίητε, ἀντάκουσον. Εἰ γὰρ ὑμᾶς ἐβουλόμεθα ἀπολέ- 17 
σαι, πότερά σοι δοκοῦμεν ἱππέων πλήθους ἀπορεῖν ἢ πεζῶν 

9 .. Ν ἢ ὁπλίσεως ἐν ἣἧ ὑμᾶς μὲν βλάπτειν ἱκανοὶ εἴημεν ἄν, ἀντι- 
Ἂς "4 Ν , »} Ν ΄ - .. ὔ « -" 

πάσχειν δὲ οὐδεὶς κίνδυνος ; ἀλλὰ χωρίων ἐπιτηδείων ὑμῖν 18 
ἐπιτίθεσθαι ἀπορεῖν ἄν σοι δοκοῦμεν ; οὐ τοσαῦτα μὲν πεδία 
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ἡμῖν φίλια ὄ ὄντα σὺν πολλῷ πόνῳ διαπορεύεσθε, τοσαῦτα δὲ 
ὄρη ὑμῖν ὁρᾶτε ὄντα πορευτέα, ἃ ἡ ἡμῖν ἔξεστι προκαταλαβοῦ- 
σιν ἄπορα ὑμῖν παρέχειν, τοσοῦτοι δ᾽ εἰσὶ ποταμοὶ ἐφ᾽ ὧν 
ἔξεστιν ἡμῖν ταμιεύεσθαι ὁπόσοις ἂν ὑμῶν βουλώμεθα μάχε- 
σθαι; εἰσὶ δ᾽ αὐτῶν οὗς οὐδ᾽ ἂν παντάπασι διαβαίητε, εἰ μὴ 

10 ἡμεῖς ὑμᾶς διαπορεύοιμεν. Εὶ δ᾽ ἐν πᾶσι τούτοις ἡττῴμεθα, 
ἀλλὰ τό γέ τοι πῦρ κρεῖττον τοῦ καρποῦ ἐστιν" ὃν ἡμεῖς 
δυναίμεθ᾽ ἂν κατακαύσαντες λιμὸν ὑμῖν ἀντιτάξαι, ᾧ ὑμεῖς 

20 οὐδ᾽, εἰ πάνυ ἀγαθοὶ εἴητε, μάχεσθαι ἂν δύναισθε. Πῶς ἂν 
οὖν ἔχοντες τοσούτους πόρους πρὸς τὸ ὑμῖν πολεμεῖν, καὶ 
τούτων μηδένα ἡμῖν ἐπικίνδυνον, ἔπειτα ἐκ τούτων πάντων 
τοῦτον ἂν τὸν τρόπον ἐξελοίμεθα ὃς μόνος μὲν πρὸς θεων 
ἀσεβής, μόνος δὲ πρὸς ἀνθρώπων αἰσχρός ; παντάπασι δὲ 

21 ἀπόρων ἐστὶ καὶ ἀμηχάνων καὶ ἀνάγκῃ ἐχομένων, καὶ τούτων 
πονηρῶν, οἵτινες ἐθέλουσι δι᾿ ἐπιορκίας τε πρὸς θεοὺς καὶ 
ἀπιστίας πρὸς ἀνθρώπους πράττειν τι. Οὐχ οὕτως ἡμεῖς, 

22 ὦ Κλέαρχε, οὔτε ἀλόγιστοι οὔτε ἠλίθιοί ἐσμεν. ᾿Αλλὰ τί δὴ 
ὑμᾶς ἐξον ἀπολέσαι οὐκ ἐπὶ τοῦτο ἤλθομεν; εὖ ἴσθι ὅτι ὃ 
ἐμὸς ἔρως τούτου αἴτιος τοῦ τοῖς “Ἑλλησιν ἐμὲ πιστὸν γενέ- 
σθαι, καὶ ᾧ Κῦρος ἀνέβη ξενικῷ διὰ μισθοδοσίας πιστεύων, 

28 τούτῳ ἐμὲ, καταβῆναι δι’ εὐεργεσίας ἰσχυρόν. Ὅσα δέ μοι 
ὑμεῖς χρήσιμοι ἔσεσθε τὰ μὲν καὶ σὺ εἶπας, τὸ δὲ μέγιστον 
ἐγὼ οἷδα" τὴν μὲν γὰρ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ τιάραν βασιλεῖ μόνῳ 
ἔξεστιν ὁρθὴν ἔχειν, τὴν δ᾽ ἐπὶ τῇ καρδίᾳ ἴσως ἂν ὑμῶν 
παρόντων καὶ ἕτερος εὐπετῶς ἔχοι. 

24 Ταῦτα. εἰπὼν ἔδοξε τῷ Κλεάρχῳ ἀληθῆ λέγειν" καὶ εἶπεν, 
Οὐκοῦν, ἔφη, οἵτινες τοιούτων ἡμῖν εἰς φιλίαν ὑπαρχόντων 
πειρῶνται διαβάλλοντες ποιῆσαι πολεμίους ἡμᾶς ἄξιοί εἰσι 

2 τὰ ἔσχατα παθεῖν ; Καὶ ἐγὼ μέν γε; ἔφη ὁ Τισσαφέρνης, εἰ 
βούλεσθέ μοι οἵ τε στρατηγοὶ καὶ οἱ λοχαγοὶ ἐλθεῖν, ἐν τῷ 
ἐμφανεῖ λέξω τοὺς πρὸς ἐμὲ λέγοντας ὡς σὺ ἐμοὶ ἐπιβου- 

20 λεύεις καὶ τῇ σὺν ἐμοὶ στρατιῇ. Ἐγὼ δέ, ἔφη ὁ Κλέαρχος, 
ἄξω πάντας, καὶ σοὶ αὖ δηλώσω ὅθεν ἐγὼ περὶ σοῦ ἀκούω. 

21 Ἔκ τούτων δὴ τῶν λόγων ὁ Τισσαφέρνης φιλοφρονούμενος 
τότε μὲν μένειν τε αὐτὸν ἐκέλευσε καὶ σύνδειπνον ἐποιήσατο. 

Ξ Τῇ, δὲ ὑστεραίᾳ ὁ Κλέαρχος ἐλθὼν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον δῆλός 
τ᾽ ἦν πάνυ φιλικῶς οἰόμενος διακεῖσθαι τῷ Τισσαφέρνει καὶ 
ἃ ἔλεγεν ἐκεῖνος ἀπήγγελλεν, ἔφη τε χρῆναι ἱέναι παρὰ 
Τισσαφέρνην οὖς ἐκέλευσε, καὶ οἱ ἂν ἐλεγχθῶσι διαβάλλοντες 
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τῶν Ἑλλήνων, ὡς προδότας αὐτοὺς καὶ κακόνους τοῖς “Ελλη- 
» “ « ’ Ν φΦ Ν “ Ω 

σιν ὄντας τιμωρηθῆναι. “ὑπώπτευε δὲ εἷναι τὸν διαβάλλοντα 38 
Μένωνα, εἰδὼς αὐτὸν καὶ συγγεγενημένον Τισσαφέρνει μετ᾽ 
᾿Αριαίου καὶ στασιάζοντα αὐτῷ καὶ ἐπιβουλεύοντα, ὅπως τὸ 

, Ν ες Ν Ν ,ὔ φ ΄ 

στράτευμα ἅπαν πρὸς ἑαυτὸν λαβὼν φίλος ἢ Τισσαφέρνει. 
Ἐβούλετο δὲ καὶ ὁ Κλέαρχος ἅπαν τὸ στράτευμα πρὸς ἑαυ- 29 
τὸν ἔχειν τὴν γνώμην καὶ τοὺς παραλυποῦντας ἐκποδὼν εἶναι. 
Τῶν δὲ στρατιωτῶν ἀντέλεγόν τινες αὐτῷ μὴ ἰέναι πάντας 
τοὺς λοχαγοὺς καὶ στρατηγοὺς μηδὲ πιστεύειν Τισσαφέρνει. 
Ὃ δὲ Κλέαρχος ἰσχυρῶς κατέτεινεν, ἔστε διεπράξατο πέντε 30 
μὲν στρατηγοὺς ἰέναι, εἴκοσι δὲ λοχαγούς" συνηκολούθησαν 
δὲ ὡς εἰς ἀγορὰν καὶ τῶν ἄλλων στρατιωτῶν ὡς διακόσιοι. 

᾽ ν ν 5 φι τ ΄ σὺ ΄ εις 
Ἐπεὶ δὲ ἦσαν ἐπὶ ταῖς θύραις ταῖς Τισσαφέρνους, οἱ μὲν 81 

στρατηγοὶ παρεκλήθησαν εἴσω, Πρόξενος Βοιώτιος, Μένων 
Θετταλός, ᾿Αγίας ᾿Αρκάς, Κλέαρχος Λάκων, Σωκράτης 
᾿Αχαιός" οἱ. δὲ λοχαγοὶ ἐπὶ θύραις ἔμενον. Οὐ πολλῷ δὲ 59 
ὕστερον ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου οἵ τ᾽ ἔνδον ξυνελαμβάνοντο 

ν ν ᾿ ὮΝ ᾿ν “ κ , 
καὶ οἱ ἔξω κατεκόπησαν, Μετὰ δὲ ταῦτα τῶν βαρβάρων 
τινὲς ἱππέων διὰ τοῦ πεδίου ἐλαύνοντες ᾧτινι ἐντυγχάνοιεν 
Ἕλληνι ἢ δούλῳ ἢ ἐλευθέρῳ πάντας ἔκτεινον. Οἱ δὲ “Ελλη- 88 
νες τήν τε ἱππασίαν αὐτῶν ἐθαύμαζον ἐκ τοῦ στρατοπέδου 
ὁρῶντες καὶ ὅ,τι ἐποίουν ἠμφιγνόουν, πρὶν Νί ίκαρχος ᾿Αρκὰς 
ἧκε φεύγων “Τετρωμένος εἰς τὴν γαστέρα καὶ τὰ ἔντερα ἐν 
ταῖς χερσὶν ἔχων, καὶ εἶπε πάντα τὰ γεγενημένα. Ἔκ τού- 84 
του δὴ οἱ Ἕλληνες ἔθεον ἐπὶ τὰ ὅπλα πίντες ἐκπεπληγμένοι 
καὶ νομίζοντες αὐτίκα ἥξειν αὐτοὺς ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. Οἱ 5 
δὲ πάντες μὲν οὐκ ἦλθον, ᾿Αριαῖος δὲ καὶ ᾿Αρτάοζος καί 
Μιθριδάτης, οἱ ἦσαν Κύρῳ πιστότατοι" ὁ δὲ τῶν Ελλήνων 
ε Ν Ν ᾿ Ν , 2 Ν Ν 2 “-“ ς« »α 

ἑρμηνεὺς ἔφη καὶ τὸν Τισσαφέρνους ἀδελφὸν σὺν αὐτοῖς ὁρᾶν 
καὶ γιγνώσκειν" ξυνηκολούθουν δὲ καὶ ἄλλοι Περσῶν τεθωρα- . 
κισμένοι εἰς τριακοσίους. Οὗτοι ἐπεὶ ἐγγὺς ἦσαν, προσελθεῖν 86 
ἐκέλευον εἴ τις εἴη τῶν Ελλήνων ἢ στρατηγὸς ἢ λοχαγός, 

ἵνα ἀπαγγείλωσι τὰ παρὰ βασιλέως. Μετὰ ταῦτα ἐξῆλθον 81 
᾽ Ὄ Ε ΄ὔ ἂς ἂἑΝ , ᾽ 

φυλαττόμενοι τῶν Ἑλλήνων στρατηγοὶ μὲν λεάνωρ ᾽Ορχο- 
μένιος καὶ Σοφαίνετος Στυμφάλιος, ξὺν αὐτοῖς δὲ Ξενοφῶν 
᾿Αθηναῖος, ὅπως μάθοι τὰ περὶ Προζένου: Χειρίσοφος δ᾽ 
ἐτύγχανεν ἀπὼν ἐν κώμῃ τινὶ ξὺν ἄλλοις ἐπισιτιζύμενος. 
Ἐπεὶ δὲ ἔστησαν εἰς ἐπήκοον, εἶπεν ᾿Αριαῖος τάδε. Κάαλέαρ- 58 

ἂν τα σ 5 δι ἃ". ΄-“ , Ν '- 

χος μέν, ὦ ἄνδρες “Ἑλληνες, ἐπεὶ ἐπιορκῶν τε ἐφάνη καὶ τὰς 
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σπονδὰς λύων, ἔχει τὴν δίκην καί τέθνηκε, ἹΤρόξενος δὲ καὶ 
Μένων, ὅτι κατήγγειλαν αὐτοῦ τὴν ἐπιβουλήν, ἐν μεγάλῃ 

ε ΄“ Ν 5 Ν Ν “ 5» π ΄ -““ 

τιμῇ εἶσιν. Ὑμᾶς δὲ ὁ βασιλεὺς τὰ ὅπλα ἀπαιτεῖ" αὑτοῦ 
ἤ ΟΣ κα Φ “2 Φ 

γὰρ εἷναί φησιν, ἐπείπερ Κύρου ἦσαν τοῦ ἐκείνου δούλου. 
89 Πρὸς ταῦτα ἀπεκρίναντο οἱ Ἕλληνες, ἔλεγε δὲ Κλεάνωρ ὁ 

ε ΄ Ὁ ἅ 2 , ᾿ -“ εν μη 
Ορχομένιος" ἾΩ κἄκιστε ἀνθρώπων ᾿Αριαῖε καὶ οἱ ἄλλοι ὅσοι 
ἦτε Κύρου φίλοι, οὐκ αἰσχύνεσθε οὔτε θεοὺς οὔτ᾽ ἀνθρώπους 
οἵτινες ὀμόσαντες ἡμῖν τοὺς αὐτοὺς φίλους καὶ ἐχθροὺς νο- 
μιεῖν, προδόντες ἡμᾶς σὺν Τισσαφέρνει τῷ ἀθεωτάτῳ τε καὶ 
πανουργοτατῳ τούς τε ἄνδρας αὐτοὺς οἷς ὥμνυτε ὡς ἀπο- 
λωλέκατε καὶ τοὺς ἄλλους ἡμᾶς προδεδωκότες ξὺν τοῖς πολε- 

40 μίοις ἐφ᾽ ἡμᾶς ἔρχεσθε. ὯὋὧ δὲ ᾿Αριαῖος εἶπε, Κλέαρχος γὰρ 
, ΄ ᾿ 3 Ζ , 

πρόσθεν ἐπιβουλεύων φανερὸς ἐγένετο Τισσαφέρνει τε καὶ 

᾿Ορόντᾳ, καὶ πᾶσιν ἡμῖν τοῖς ξὺν τούτοις. ᾿Επὶ τούτοις 
»- “- ͵ ΩῚ ΄ , Ν ’ νΝ Ν 

Ξενοφῶν τάδε εἶπε. Κλέαρχος μὲν τοίνυν, εἰ παρὰ τοὺς 
“ ν » ὃ ’ Ν δί Ν ᾽ δί ῃ, 2 , ὅρκους ἔλυε τὰς σπονδάς, τὴν δίκην ἔχει" δίκαιον γὰρ ἀπόλ- 
λυσθαι τοὺς ἐπιορκοῦντας. Πρόξενος δὲ καὶ Μένων ἐπείπερ 
εἰσὶν ὑμέτεροι μὲν εὐεργέται, ἡμέτεροι δὲ στρατηγοί, πέμψατε 
αὐτοὺς δεῦρο" δῆλον γὰρ ὅτι φίλοι γε ὄντες ἀμφοτέροις πει- 

“ δ ἄγθλαι ῳ Β' Ν ΄ , ᾿ 

ράσονται καὶ ὑμῖν καὶ ἡμῖν τὰ βέλτιστα ξυμβουλεύειν. Πρὸς 
ταῦτα οἱ βάρβαροι πολὺν χρόνον διαλεχθέντες ἀλλήλοις 
ἀπῆλθον οὐδὲν ἀποκρινάμενοι. 

ΟΑΡΌΤ' ΥἹ. 

Οἱ μὲν δὴ στρατηγοὶ οὕτω ληφθέντες ἀνήχθησαν ὧς 
1 βασιλέα καὶ ἀποτμηθέντες τὰς κεφαλὰς ἐτελεύτησαν, εἷς μὲν 
αὐτῶν Κλέαρχος ὁμολογουμένως ἐκ πάντων τῶν ἐμπείρως 
αὐτοῦ ἐχόντων δόξας γενέσθαι ἀνὴρ καὶ πολεμικὸς καὶ φιλο- 

ῷ πόλεμος ἐσχάτως. ΚΚαὶ γὰρ δή, ἕως μὲν πόλεμος ἣν τοῖς 
Λακεδαιμονίοις πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους, παρέμενεν, ἐπεὶ δὲ 
εἰρήνη ἐγένετο, πείσας τὴν αὑτοῦ πόλιν ὡς οἱ Θρᾷκες ἀδι- 
κοῦσι τοὺς “Ἕλληνας καὶ διαπραξάμενος ὡς ἐδύνατο παρὰ 
τῶν ᾿Εφόρων ἐξέπλει ὡς πολεμήσων τοῖς ὑπὲρ Χεῤῥονήσου καὶ 

8 Περίνθου Θρᾳξίν. ᾿ἘΕ)πεὶ δὲ μεταγυόντες πως οἱ ᾿ἄφοροι ἤδη 
ἔξω ὄντος αὐτοῦ ἀποστρέφειν αὐτὸν ἐπειρῶντο ἐξ ᾿Ισθμοῦ, 
ἐνταῦθα οὐκέτι πείθεται, ἀλλ’ ᾧχετο πλέων εἰς Ελλήσποντον. 

ὝΨ “αν απ δ σοι, 
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Ἔκ τούτου καὶ ἐθανατώθη ὑ ὑπὸ τῶν ἐν τῇ Σπάρτῃ τελῶν ἁ ὡς 4 
ἀπειθῶν. Ἤδη δὲ φυγὰς ὧν ἔρχεται πρὸς Κῦρον, καὶ ὁποίοις 
μὲν λόγοις ἔπεισε Κῦρον ἄλλῃ γέγραπται, δίδωσι δὲ αὐτῷ 
Κῦρος μυρίους. δαρεικούς" ὁ δὲ λαβὼν οὐκ ἐπὶ ῥᾳθυμίαν ἐτρά- ὅ 
πετο, ἀλλ᾽ ἀπὸ τούτων τῶν χρημάτων συλλέξας. στράτευμα 
ἐπολέμει τοῖς Θρᾳξί, καὶ μάχῃ τε ἐνίκησε καὶ ἀπὸ τούτου δὴ 
ἔφερε καὶ ἦγε τούτους καὶ πολεμῶν διεγένετο μέχρι Κῦρος 
ἐδεήθη τοῦ στρατεύματος" τότε δὲ ἀπῆλθεν ὡς ξὺν ἐκείνῳ αὖ 
πολεμήσων. 

Ταῦτα οὖν φιλοπολέμου μοι δοκεῖ ἀνδρὸς ἔ ἔργα εἶναι, ὅστις 8 
ἐξὸν μὲν εἰρήνην ἔχειν ἄνευ αἰσχύνης καὶ βλάβης αἱρεῖται 
πολεμεῖν, ἐξὸν δὲ ῥᾳθυμεῖν βούλεται πονεῖν ὥστε πολεμεῖν, 
ἐξὸν δὲ χρήματα ἔχειν ἀκινδύνως αἱρεῖται πολεμῶν μείονα 
ταῦτα ποιεῖν" ἐκεῖνος δὲ ὥσπερ εἰς παιδικὰ ἢ εἰς ἄλλην τινὰ 
ἡδονὴν ἤθελε δαπανᾶν. εἰς “πόλεμον. Οὕτω μὲν φιλοπόλε- 

μος ἦν" πολεμικὸς δὲ αὖ ταύτῃ ἐδόκει εἶναι ὅτι φιλοκίνδυνός Ἴ 
τε ἦν καὶ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἄγων ἐπὶ τοὺς πολεμίους καὶ ἐν 

τοῖς δεινοῖς φρόνιμος, ὡς οἱ παρόντες πανταχοῦ πάντες 
ὡμολόγουν. Καὶ ἀρχικὸς δ᾽ ἐλέγετο εἶναι ὡς δυνατὸν ἐκ 8 
τοῦ τοιούτου τρόπου οἷον κἀκεῖνος εἶχεν. “ἱκανὸς μὲν γὰρ ὥς 
τις καὶ ἄλλος φροντίζειν ἦν ὅπως ἔχοι ἡ στρατιὰ αὐτῷ τὰ 
ἐπιτήδεια καὶ παρασκευάζειν ταῦτα, ἱκανὸς δὲ καὶ ἐμποιῆσαι 
τοῖς παροῦσιν ὡς πεϊστέον εἴη Κλεάρχῳ. Τοῦτο δ᾽ ἐποίει 9 
ἐκ τοῦ χαλεπὸς εἶναι" καὶ γὰρ ὁρᾶν στυγνὸς ἦν καὶ τῇ φωνῇ ῇ 
τραχύς, ἐκόλαζέ τε ἀεὶ ἰσχυρῶς, καὶ ὀργῇ ἐνίοτε, ὡς καὶ αὐτῷ 
μεταμέλειν ἔσθ᾽ ὅτε. Καὶ γνώμῃ δ᾽ ἐκόλαζεν' ἀκολάστου 
γὰρ στρατεύματος οὐδὲν ἡ ἡγεῖτο ὄφελος εἶναι, ἀλλὰ καὶ λέγειν 10 

αὐτὸν ἔφασαν ὡς δέοι τὸν στρατιώτην φοβεῖσθαι μᾶλλον τὸν 
ἄρχοντα ἢ τοὺς πολεμίους, εἰ μέλλοι ἢ φυλακὰς φυλάξειν ἢ 
φίλων ἀφέξεσθαι ἢ ἀπροφασίστως ἰέναι πρὸς τοὺς πολεμίους. 
Ἔν μὲν οὖν τοῖς δεινοῖς ἤθελον αὐτοῦ ἀκούειν σφόδρα καὶ 11 
οὐκ ἄλλον ἡροῦντο οἱ στρατιῶται" καὶ γὰρ τὸ στυγνὸν τότε 
φαιδρὸν αὐτοῦ ἐν τοῖς “προσώποις ἔφασαν φαίνεσθαι καὶ τὸ 
χαλεπὸν ἐῤῥωμένον πρὸς τοὺς πολεμίους ἐδόκει εἶναι; ὥστε 
σωτήριον καὶ οὐκέτι χαλεπὸν ἐφαίνετο" ὅτε δ᾽ ἔξω τοῦ δεινοῦ 19 
γένοιντο καὶ ἐξείη πρὸς ἄλλους ἀρχομένους ἀπιέναι, πολλοὶ 
αὐτὸν ἀπέλειπον" τὸ γὰρ ἐπίχαρι οὐκ εἶχεν, ἀλλ᾽ ἀεὶ χαλεπὸς 
ἣν καὶ ὠμός" ὥστε διέκειντο πρὸς αὐτὸν οἱ στρατιῶται ὥσπερ 
παῖδες πρὸς διδάσκαλον. Καὶ γὰρ οὖν φιλίᾳ μὲν καὶ εὐνοίᾳ 18 

ΡὈ 



50 ΟΥ̓Ὶ ἘΧΡΕΡΙΤΊΙΟ. 

ἑπομένους οὐδέποτε εἶχεν" οἵτινες δὲ ἢ ὑπὸ πόλεως τεταγμένοι 
ἢ ὑπὸ τοῦ δεῖσθαι ἢ ἄλλῃ τινὶ ἀ ἀνάγκῃ κατεχόμενοι παρείησαν 

14 αὐτῷ, σφόδρα πειθομένοις ἐχρῆτο. ᾿Επεὶ δὲ ἤρξαντο νικᾶν 
ξὺν αὐτῷ τοὺς “πολεμίους, ἤδη μεγάλα ἤ ἦν τὰ χρησίμους. ποι- 
οὔντα εἶναι τοὺς ξὺν αὐτῷ στρατιώτας" τό τε γὰρ πρὸς τοὺς 
πολεμίους θαῤῥαλέως ἔχειν παρῆν καὶ τὸ τὴν παρ᾽ ἐκείνου 

15 τιμωρίαν φοβεῖσθαι αὐτοὺς εὐτάκτους ἐποίει. Τοιοῦτος μὲν 
δὴ ἄρχων ἦν" ἄρχεσθαι δὲ ὑπὸ ἄλλων οὐ μάλα ἐθελειν ἐλέ- 
γετο. Ἦν δὲ ὅτε ἐτελεύτα ἀμφὶ τὰ πεντήκοντα ἔτη. 

14 Πρόξενος δὲ ὁ Βοιώτιος εὐθὺς μὲν μειράκιον ὧν ἐπεθύμει 
γενέσθαι ἀνὴρ τὰ μεγάλα πράττειν ἱκανός" καὶ διὰ ταύτην 

1] τὴν ἐπιθυμίαν ἔδωκε Γοργίᾳ ἀργύριον τῷ Λεοντίνῳ. ᾿Επεὶ 
δὲ συνεγένετο ἐκείνῳ, ἱκανὸς νομίσας ἤδη εἶναι καὶ ἄρχειν 
καὶ φίλος ὧν τοῖς πρώτοις μὴ ἡττᾶσθαι εὐεργετῶν, ἦλθεν εἰς 
ταύτας τὰς σὺν Κύρῳ πράξεις" καὶ ᾧετο κτήσεσθαι ἐκ τούτων 
ὄνομα μέγα καὶ δύναμιν μεγάλην καὶ Χρήματα πολλά. 

18 Τοσούτων δ᾽ ἐπιθυμῶν σφόδρα ἔνδηλον αὖ καὶ τοῦτο εἶχεν, 
ὅτι τούτων οὐδὲν ἂν θέλοι κτᾶσθαι μετὰ ἀδικίας, ἀλλὰ σὺν 
τῷ δικαίῳ καὶ καλῷ ᾧετο δεῖν τοῦτων τυγχάνειν, ἄνευ δὲ 

19 τούτων μή. λρχειν δὲ καλῶν μὲν καὶ ἀγαθῶν δυνατὸς ἦν" 
οὐ μέντοι οὔτ᾽ αἰδῶ τοῖς “στρατιώταις ἑαυτοῦ οὔτε φύβον ἱκα- 
νὸς ἐμποιῆσαι, ἀλλὰ καὶ ἠσχύνετο μᾶλλον τοὺς στρατιώτας 
ἢ οἱ ἀρχόμενοι ἐκεῖνον, καὶ φοβούμενος μᾶλλον ἣν φανερὸς 
τὸ ἀπεχθάνεσθαι τοῖς στρατιώταις ἢ οἱ στρατιῶται τὸ ἀπισ- 

20 τεῖν ἐκείνῳ. ἴῶιετο δὲ ἀρκεῖν πρὸς τὸ ἀρχικὸν εἶναι καὶ 
δοκεῖν τὸν μὲν καλῶς ποιοῦντα ἐπαινεῖν, τὸν δὲ ἀδικοῦντα μὴ 
ἐπαινεῖν. Τοιγαροῦν αὐτῷ οἱ μὲν καλοί τε κἀγαθοὶ τῶν 
συνόντων εὖνοι ἦσαν, οἱ δὲ ἄδικοι ἐπεβούλευον ὡς εὐμετα- 
χειρίστῳ ὄντι. Ὅτε δὲ ἀπέθνησκεν ἦν ἐτῶν ὡς τριάκοντα. 

1] Μένων δὲ ὁ Θετταλὸς δῆλος ἣν ἐπιθυμῶν μὲν πλουτεῖν 
ἰσχυρῶς, ἐπιθυμῶν δὲ ἄρχει:, ὅπως πλείω λαμβάνοι, ἐπιθυμῶν 
δὲ τιμᾶσθαι, ἵνα πλείω κερδαίνοι" φίλος τε ἐβούλετο εἶναι 

22 τοῖς μέγιστα δυναμένοις, ἵνα ἀδικῶν μὴ διδοίη δίκην. Ἐπὶ 
δὲ τὸ κατεργάζεσθαι ὧν ἔπιθυμοίη συντομωτάτην ᾧετο ὁδὸν 
εἶναι διὰ τοῦ ἐπιορκεῖν τε καὶ ψεύδεσθαι καὶ ἐξαπατᾶν, τὸ δ᾽ 

ο8 ἁπλοῦν καὶ τὸ ἀληθὲς τὸ αὐτὸ τῷ ἠλιθίῳ εἶναι. Στέργων δὲ 
φανερὸς μὲν ἦν οὐδένα, ὅτῳ δὲ φαίη φίλος εἶναι, τούτῳ ἔνδη- 
λος ἐγίγνετο ἐπιβουλεύων. Καὶ πολεμίου μὲν οὐδενὸς κατ- 
εγέλα, τῶν δὲ συνόντων πάντων ὡς καταγελῶν ἀεὶ διελέγετο. 

,᾿ 



ἘΞ; ἘΠῚ ΟΑΕΣ ὙἹ. δῚ 

Καὶ τοῖς μὲν τῶν πολεμίων κτήμασιν οὐκ ἐπεβούλευε" χαλε- 
πὸν γὰρ ᾧετο εἶναι τὰ τῶν φυλαττομένων λαμβάνειν" τὰ δὲ 
τῶν φίλων μόνος ᾧετο εἰδέναι ῥᾷστον ὃν ἀφύλακτα λαμβά- 
νειν. Καὶ ὅσους μὲν αἰσθάνοιτο ἐπιόρκους καὶ ἀδίκους ὡς εὖ 
«ες [3 5 “-“ “" 8 Δ΄ ΔῈ ἅς. δ 7 » ΄-“ 

ὡπλισμένους ἐφοβεῖτο, τοῖς ὃ᾽ ὁσίοις καὶ ἀλήθειαν ἀσκοῦσιν 
«ε 5 “ 5 - “ σ ἢ " 

ὡς ἀνάνδροις ἐπειρᾶτο χρῆσθαι. “Ὥσπερ δέ τις ἀγάλλεται 
ἐπὶ θεοσεβείᾳ καὶ ἀληθείᾳ καὶ δικαιότητι, οὕτω Μένων ἠγάλ- 
λετο τῷ ἐξαπατᾶν δύνασθαι, τῷ πλάσασθαι ψευδῆ, τῷ φίλους 
διαγελᾶν" τὸν δὲ μὴ πανοῦργον τῶν ἀπαιδεύτων ἀεὶ ἐνόμιζεν 

ε ᾽ “ Ν 5 ΄ , 7 
εἶναι. Καὶ παρ᾽ οἵς μὲν ἐπεχείρει πρωτευέιν φιλίᾳ, διαβάλ- 

λων τοὺς πρώτους τούτους ᾧετο δεῖν κτήσασθαι. Τὸ δὲ 
πειθομένους τοὺς στρατιώτας παρέχεσθαι ἐκ τοῦ συναδικεῖν 
αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο. Τιμᾶσθαι δὲ καὶ θεραπεύεσθαι ἠξίου 
5» ’ μή -“ , Ν 5 , 3 "-“ 

ἐπιδεικνύμενος ὅτι πλεῖστα δύναιτο καὶ ἐθέλοι ἂν ἀδικεῖν. 
Εϊεργεσίαν δὲ κατέλεγεν, ὁπότε τις αὐτοῦ ἀφίστατο, ὅτι χρώ- 

» " » (᾿ ’ὔ Ν Ν -“ 

μενος αὐτῷ οὐκ ἀπώλεσεν αὐτόν. Καὶ τὰ μὲν δὴ ἀφανῆ 
ἔξεστι περὶ αὐτοῦ ψεύδεσθαι, ἃ δὲ πάντες ἴσασι τάδ᾽ ἐστί. 

ἂν 7, Ν Ν « -“ μι -“ , Παρὰ ᾿Αριστίππῳ μὲν ἔτι ὡραῖος ὧν στρατηγεῖν διεπράξατο 
-“ ,ὔ ᾽ 7 Ν “ » “ 7ὔ -“ 

τῶν ξένων ᾿Ἀριαίῳ δὲ βαρβάρῳ ὄντι, ὅτι μειρακίοις καλοῖς 
ἥδετο, οἰκειότατος ἔτι ὡραῖος ὧν ἐγένετο, αὐτὸς δὲ παιδικὰ 
εἶχε Θαρύπαν ἀγένειος ὧν γενειῶντα. ᾿Αποθνησκόντων δὲ 
τῶν συστρατηγῶν, ὅτι ἐστράτευσαν ἐπὶ βασιλέα ξὺν Κύρῳ, 
ταὐτὰ πεποιηκὼς οὐκ ἀπέθανε, μετὰ δὲ τὸν τῶν ἄλλων θά- 
νατον στρατηγῶν τιμωρηθεὶς ὑπὸ βασιλέως ἀπέθανεν, οὐχ 
ὥσπερ Κλέαρχος καὶ οἱ ἄλλοι στρατηγοὶ ἀποτμηθέντες τὰς 
κεφαλάς, ὅσπερ τάχιστος θάνατος δοκεῖ εἶναι, ἀλλὰ ζῶν 
αἰκισθεὶς ἐνιαυτὸν ὡς πονηρὸς λέγεται τῆς τελευτῆς τυχεῖν. 

᾿Αγίας δὲ ὁ ᾿Αρκὰς καὶ Σωκράτης ὃ ᾿Αχαιὸς καὶ τούτω 
ὅ , ΄ ᾿ »Δ᾽ « ᾿ ΄ “ αἴας ες 
ἀπεθανέτην. Τούτων δὲ οὔθ᾽ ὡς ἐν πολέμῳ κακῶν οὐδεὶς 

24 

2ὅ 

26 

21 

28 

29 

90 

κατεγέλα οὔτ᾽ εἰς φιλίαν αὐτοὺς ἐμέμφετο. "Ἤστην δὲ ἄμφω ᾿ 
ει ν ΄ ν , ν" 3. ἘΝ ε 
ἀμφὶ τὰ πέντε καὶ τριάκοντα ἔτη ἀπὸ γενεᾶς. 
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ΚΥΡΟΥ͂ ᾽ΑΝΑΒΑΣΙΣ,. 
. ἡγρρϑῦ," 

ΟΑΡΥΤ' 1. 

σ “ ἃς ἣν χβ-Ὶ , [4 Ἁ , ε« δ᾽ 

᾿ Οσα μὲν δὴ ἐν τῇ ἀναβάσει τῇ μετὰ Κύρου οἱ Ἑλληνες 
ἔπραξαν μέχρι τῆς μάχης, καὶ ὅσα ἐπεὶ Κῦρος ἐτελεύτησεν 
ἐγένετο ἀπιόντων τῶν “Ελλήνων σὺν Τισσαφέρνει ἐν ταῖς 
σπονδαῖς, ἐν τῷ πρόσθεν λόγῳ δεδήλωται. ᾿Επεὶ δὲ οἵ τε 
στρατηγοὶ συνειλημμένοι ἦσαν καὶ τῶν λοχαγῶν καὶ τῶν 
στρατιωτῶν οἱ συνεπόμενοι ἀπολώλεσαν, ἐν πολλῇ δὴ ἀπορίᾳ 
ἦσαν οἱ Ἕλληνες, ἐννοούμενοι μὲν ὅτι ἐπὶ ταῖς βασιλέως 
θύραις ἦσαν, κύκλῳ δὲ αὐτοῖς πάντῃ πολλὰ καὶ ἔθνη καὶ 
πόλεις πολέμιαι ἦσαν, ἀγορὰν δὲ οὐδεὶς ἔτι παρέξειν ἔμελλεν, 
ἀπεῖχον δὲ τῆς “Ελλάδος οὐ μεῖον ἢ μύρια στάδια, ἡγεμὼν δ᾽ 
οὐδεὶς τῆς ὁδοῦ ἣν, ποταμοὶ δὲ διεῖργον ἀδιάβατοι ἐν μέσῳ 
τῆς οἴκαδε ὁδοῦ, προὐδεδώκεσαν δὲ αὐτοὺς καὶ οἱ σὺν Κύρῳ 
ἀναβάντες βάρβαροι, μόνοι δὲ καταλελειμμένοι ἦσαν οὐδὲ 
ἱππέα οὐδένα σύμμαχον ἔχοντες, ὥστε εὔδηλον ἦν ὅτι νικῶν- 
τες μὲν οὐδένα ἂν κατακάνοιεν, ἡττηθέντων δὲ αὐτῶν οὐδεὶς 
ἂν λειφθείη. Ταῦτα ἐννοούμενο: καὶ ἀθύμως ἔχοντες, ὀλίγοι 
μὲν αὐτῶν εἰς τὴν ἑσπέραν σίτου ἐγεύσαντο, ὀλίγοι δὲ πῦρ 
ἀνέκαυσαν, ἐπὶ δὲ τὰ ὅπλα πολλοὶ οὐκ ἦλθον ταύτην τὴν 
νύκτα, ἀνεπαύοντο δὲ ὅπου ἐτύγχανεν ἕκαστος, οὐ δυνάμενοι 
καθεύδειν ὑπὸ λύπης καὶ πόθου πατρίδων, γονέων, γυναικῶν, 
παίδων, οὺς οὔποτ᾽ ἐνόμιζον ἔτι ὄψεσθαι. Οὕτω μὲν δὴ 
διακείμενοι πάντες ἀνεπαύοντο. 
Ἦν δέ τις ἐν τῇ στρατιᾷ Ξενοφῶν ᾿Αθηναῖος, ὃς οὔτε 

στρατηγὸς οὔτε λοχαγὸς οὔτε στρατιώτης ὧν συνηκολούθει, 
ἀλλὰ Πρόξενος αὐτὸν μετεπέμψατο οἴκοθεν ξένος ὧν ἀρχαῖος" 
ὑπισχνεῖτο δὲ αὐτῷ, εἰ ἔλθοι, φίλον αὐτὸν Κύρῳ ποιήσειν, 
αὐτὸς ἔφη κρείττω ἑαυτῷ νομίζειν τῆς πατρίδος. Ὃ μέντοι 



--. 
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Ξενοφῶν ἀ ἀναγνοὺς τὴν ἐπιστολὴν ἀ ἀνακοινοῦται Σωκράτει τῷ 
᾿Αθηναίῳ περὶ τῆς πορείας. Καὶ ὁ Σωκράτης ὑποπτεύσας μή 
τι πρὸς τῆς πόλεως ἐπαίτιον εἴη Κύρῳ φίλον γενέσθαι, ὅτι 
ἐδόκει ὁ Κῦρος προθύμως τοῖς 'Λακεδαιμονίοις ἐπὶ τὰς ᾿Αθήνας 
συμπολεμῆσαι, συμβουλεύει τῷ Ξενοφῶντι ἐλθόντα εἰς Δελ- 
φοὺς ἀνακοινῶσαι τῷ θεῷ περὶ τῆς πορείας. ᾿Εἰλθὼν δ᾽ ὁ 6 
Ξενοφῶν ἐπήρετο τὸν ᾿Απόλλω τίνι ἂν θεῶν θύων καὶ εὐχό- 
μενος κἀλλιστ᾽ ἂν καὶ ἄριστα ἔλθοι τὴν ὁδὸν ἣν ἐπινοεῖ καὶ 

καλῶς πράξας σωθείη. Καὶ ἀνεῖλεν αὐτῷ ὁ ᾿Απόλλων θεοῖς 
οἷς ἔδει θύειν. ᾿Επεὶ δὲ πάλιν ἦλθε, λέγει τὴν μαντείαν τῷ Ἱ 
Σωκράτει. ῳὋὧ δ᾽ ἀκούσας ἠτιᾶτο αὐτὸν ὅτι οὐ τοῦτο πρῶτον 
ἠρώτα πότερον λῷον εἴη αὐτῷ πορεύεσθαι ἢ μένειν, ἀλλ᾽ αὐτὸς 
κρίνας ἰτέον εἶναι τοῦτ᾽ ἐπυνθάνετο ὅπως ἂν κάλλιστα πορευ- 
θείη. Ἐπεὶ μέντοι οὕτως ἤρου, ταῦτ᾽, ἔφη, χρὴ ποιεῖν ὅσα 
ὃ θεὸς ἐκέλευσεν. Ὃὧ μὲν δὴ Ξενοφῶν οὕτω, θυσάμενος οἷς 8 
ἀνεῖλεν ὁ θεός, ἐξέπλει καὶ καταλαμβάνει ἐν Σάρδεσι Πρόξ- 
ενον καὶ Κῦρον μέλλοντας ἤδη ὁρμᾶν τὴν ἄνω ὁδόν, καὶ 
συνεστάθη Κύρῷ. Ἱροθυμουμένου δὲ τοῦ Προξένου καὶ ὃ 9 
Κῦρος συμπροὐθυμεῖτο μεῖναι αὐτόν" εἶπε δὲ ὅτι, ἐπειδὰν 
τάχιστα ἡ στρατεία λήξη, εὐθὺς ἀποπέμψειν αὐτόν. ᾿Ἐλέ- 
γετο δὲ ὁ στόλος εἶναι εἰς Πισίδας. 

᾿Εστρατεύετο μὲν δὴ οὕτως ἐξαπατηθείς, οὐχ ὑπὸ Προξέ- 10 
νου" οὐ γὰρ ἤδει τὴν ἐπὶ βασιλέα ὁρμὴν οὐδὲ ἄλλος οὐδεὶς 
τῶν Ἑλλήνων πλὴν Κλεάρχου" ἐπεὶ μέντοι εἰς Κιλικίαν 
ἦλθον, σαφὲς πᾶσιν ἤδη ἐδόκει εἶναι ὅτι ὃ στόλος εἴη 
ἐπὶ βασιλέα. Φοβούμενοι δὲ τὴν ὁδὸν καὶ ἄκοντες ὅμως 
οἱ πολλοὶ δ αἰσχύνην καὶ ἀλλήλων καὶ Κύρου συνηκο- 
λούθησαν" ὧν εἷς καὶ Ξενοφῶν ἣν. ᾿Επεὶ δὲ ἀπορία ἦν, 11 
ἐλυπεῖτο μὲν σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ οὐκ ἐδύνατο καθεύδειν" 
μικρὸν δ᾽ ὕπνου λαχὼν εἶδεν ὄναρ. ἴΕδοξεν αὐτῷ βροντῆς 
γενομένης σκηπτὸς πεσεῖν εἰς τὴν πατρῴαν οἰκίαν, καὶ ἐκ 
τούτου λάμπεσθαι πᾶσαν. Περίφοβος δ᾽ εὐθὺς ἀνηγέρθη, 12 
καὶ τὸ ὄναρ πῇ μὲν ἔκρινεν ἀγαθόν, ὅτι ἐν πόνοις ὧν καὶ 
κινδύνοις φῶς μέγα ἐκ Διὸς ἰδεῖν ἔδοξε" πῇ δὲ καὶ ἐφοβεῖτο, 
ὅτι ἀπὸ Διὸς μὲν βασιλέως τὸ ὄναρ ἐδόκει αὐτῷ εἶναι, κύκλῳ 
δὲ ἐδόκει λάμπεσθαι τὸ πῦρ, μὴ οὐ δύναιτο ἐκ τῆς χώρας 
ἐξελθεῖν τῆς βασιλέως, ἀλλ᾽ εἴργοιτο πάντοθεν ὑπό τινων 
ἀποριῶν. 

ὋὉποῖόν τι μέντοι ἐστὶ τὸ τοιοῦτον ὄναρ ἰδεῖν ἔξεστι 13 



δά ΟΥ̓ΒῚ ἘΧΡΕΡΙΤΊΟ. 

σκοπεῖν ἐκ τῶν συμβάντων μετὰ τὸ ὄναρ. Γίγνεται γαρ 
τάδε. Ἐὐθὺς ἐπειδὴ ἀνηγέρθη πρῶτον μὲν ἔννοια αὐτῷ 
ἐμπίπτει, τί κατάκειμαι ; ; ἡ δὲ νὺξ προβαίνει: ἅμα δὲ τῇ 
ἡμέρᾳ εἰκὸς τοὺς πολεμίους ἥξειν. Εἰ δὲ γενησόμεθα ἐπὶ 
βασιλεῖ, τί ἐμποδὼν μὴ οὐχὶ πάντα μὲν τὰ χαλεπώτατα 
ἐπιδόντας, πάντα δὲ τὰ δεινότατα παθόντας ὑβριζομένους 

14 ἀποθανεῖν ; ὅπως δ᾽ ἀμυνούμεθα οὐδεὶς παρασκευάζεται οὐδὲ 
ἐπιμελεῖται, ἀλλὰ κατακείμεθα ὥσπερ ἐξὸν ἡσυχίαν ἄγειν. 
᾿Εγὼ οὖν τὸν ἐκ ποίας πόλεως στρατηγὸν προσδοκῶ ταῦτα 
πράξειν; ; ποίαν δ' ἡλικίαν ἐμαυτῷ ἐλθεῖν ἀναμένω ; οὐ γὰρ 
ἔγωγ᾽ ἔτι πρεσβύτερος ἔσομαι, ἐὰν τήμερον προδῷ ἐμαυτὸν 

1 τοῖς πολεμίοις. Ἔκ τούτου ἀνίσταται καὶ συγκαλεῖ τοὺς 
Προξένου πρῶτον λοχαγούς. ᾿Επεὶ δὲ συνῆλθον, ἔλεξεν, 
᾿Ἐ γώ, ὦ ἄνδρες λοχαγοί, οὔτε καθεύδειν δύναμαι, ὥσπερ οἶμαι 

16 οὐδ᾽ ὑμεῖς, οὔτε κατακεῖσθαι ἔτι, ὁρῶν ἐν οἵοις ἐσμέν. Οἱ μὲν 
γὰρ πολέμιοι δῆλον ὅτι οὐ πρότερον πρὸς ἡμᾶς τὸν πόλεμον 
ἐξέφηναν πρὶν ἐνόμισαν καλῶς τὰ ἑαυτῶν παρεσκευάσθαι, 
ἡμῶν δ᾽ οὐδεὶς οὐδὲν ἀντεπιμελεῖται ὅπως ὡς κάλλιστα ἀἄγω- 

17 νιούμεθα. ἹΚαὶ μὴν εἰ ὑφησόμεθα καὶ ἐπὶ βασιλεῖ γενησό- 
μεθα, τί οἰόμεθα πείσεσθαι; ὃς καὶ τοῦ ὁμομητρίου καὶ τοῦ 
ὁμοπατρίου ἀδελφοῦ τεθνηκότος ἤδη ἀποτεμὼν τὴν κεφαλὴν 
καὶ τὴν χεῖρα ἀνεσταύρωσεν" ἡμᾶς δέ, οἷς κηδεμὼν μὲν οὐδεὶς 
πάρεστιν, ἐστρατεύσαμεν δὲ ἐπ᾽ αὐτὸν ὡς δοῦλον ἀντὶ βασι- 
λέως ποιήσοντες καὶ ἀποκτενοῦντες, εἰ δυναίμεθα, τί ἂν 

18 οἰόμεθα παθεῖν; ἃρ᾽ οὐκ ἂν ἐπὶ πᾶν ἔλθοι, ὡς ἡμᾶς τὰ 
ἔσχατα αἰκισάμενος. πᾶσιν ἀνθρώποις φόβον παράσχοι τοῦ 
στρατεῦσαί ποτε ἐπ᾽ αὐτόν ; ἀλλ᾽ ὅπως τοι μὴ ἐπ᾽ ἐκείνῳ 

19 γενησόμεθα πάντα ποιητέον. ᾿Εγὼ μὲν οὖν ἔστε μὲν αἱ 
σπονδαὶ ἦσαν οὔποτε ἐπαυόμην ἡμᾶς μὲν οἰκτείρων, βασιλέα 
δὲ καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ μακαρίζων, διαθεώμενος αὐτῶν ὅσην 
μὲν χώραν καὶ οἵαν ἔχοιεν, ὡς δὲ ἄφθονα τὰ ἐπιτήδεια, ὅσους 

20 δὲ θεράποντας, ὅ ὅσα δὲ. κτήνη, χρυσὸν δέ, ἐσθῆτα δέ' τὰ δ᾽ αὖ 
τῶν στρατιωτῶν ὁπότε ἐνθυμοίμην, ὅτι τῶν μὲν ἀγαθῶν πάν- 
των οὐδενὸς ἡμῖν μετείη, εἰ μὴ πριαίμεθα, ὅτου δ᾽ ὠνησόμεθα 
ἤδειν ἔτι ὀλίγους ἔχοντας, ἄλλως δέ πως πορίζεσθαι τὰ 
ἐπιτήδεια ἣ ἢ ὠνουμένους ὅρκους ἤδη κατέχοντας ἡμᾶς" ταῦτ᾽ 
οὖν λογιζόμενος ἐνίοτε τὰς σπουδὰς μᾶλλον ἐφοβούμην ἣ 

21 νῦν τὸν πόλεμον. ᾿Επεὶ μέντοι ἐκεῖνοι ἔλυσαν τὰς σπονδάς, 
λελύσθαι μοι δοκεῖ καὶ ἡ ἐκείνων ὕβρις καὶ ἡ ἡμετέρα ὑποψία. 



«- νά 
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Ἐν μέσῳ γὰρ ἤδη κεῖται ταῦτα τὰ ἀγαθὰ ἄθλα ὁπότεροι ἂν 
ἡμῶν ἄνδρες ἀμείνονες ὦσιν, ἀγωνοθέται δ᾽ οἱ θεοί εἰσιν, οἱ 
σὺν ἡμῖν, ὡς τὸ εἰκός, ἔσονται. Οὗτοι μὲν γὰρ αὐτοὺς 22 
ἐπιωρκήκασιν" ἡμεῖς δὲ πολλὰ ὁρῶντες ἀγαθὰ στεῤῥῶς αὐτῶν 
ἀπειχόμεθα διὰ τοὺς τῶν θεῶν ὅρκους. “ὥστε ἐξεῖναί μοι 
δοκεῖ ἰέναι ἐπὶ τὸν ἀγῶνα πολὺ σὺν φρονήματι μείζνι ἢ 
τούτοις. τι δ᾽ ἔχομεν σώματα ἱκανώτερα τούτων καὶ ψύχη 23 
καὶ θάλπη καὶ πόνους φέρειν" ἔχομεν δὲ καὶ ψυχὰς σὺν τοῖς 
θεοῖς ἀμείνονας" οἱ δὲ ἄνδρες καὶ τρωτοὶ καὶ θνητοὶ μᾶλλον 
ἡμῶν, ἢν οἱ θεοί, ὥσπερ τὸ πρόσθεν, νίκην ἡμῖν διδῶσιν. 
᾿Αλλ’ ἴσως γὰρ καὶ ἄλλοι ταῦτ᾽ ἐνθυμοῦνται, πρὸς τῶν θεῶν 24 
μὴ ἀναμένωμεν ἄλλους ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐλθεῖν παρακαλοῦντας ἐπὶ 
τὰ κάλλιστα ἔργα, ἀλλ᾽ ἡμεῖς ἄρξωμεν τοῦ ἐξορμῆσαι καὶ 
τοὺς ἄλλους ἐπὶ τὴν ἀρετήν. Φάνητε τῶν λοχαγῶν ἄριστοι 
καὶ τῶν στρατηγῶν ἀξιοστρατηγότεροι. Κἀγὼ δέ, εἰ μὲν ο5 
ὑμεῖς ἐθέλετε ἐξορμᾶν ἐπὶ ταῦτα, ἕπεσθαι ὑμῖν βούλομαι, εἰ 

δ᾽ ὑμεῖς τάττετέ με ἡγεῖσθαι,- οὐδὲν προφασίζμαι τὴν 
ἡλικίαν, ἀλλὰ καὶ ἀκμάζειν ἡγοῦμαι ἐρύκειν ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ τὰ 
κακά. 
Ὁ μὲν ταῦτ᾽ ἔλεξεν, οἱ δὲ λοχαγοὶ ἀκούσαντες ταῦτα 26 

ἡγεῖσθαι ἐκέλευον πάντες, πλὴν ᾿Απολλωνίδης τις ἣν βοιω- 
τιάζων τῇ φωνῇ" οὗτος δ᾽ εἶπεν ὅτι φλυαροίη ὅστις λέγοι 
ἄλλως πως σωτηρίας ἂν τυχεῖν ἢ βασιλέα πείσας, εἰ δύναιτο, 
καὶ ἅμα ἤρχετο λέγειν τὰς ἀπορίας. ὋὉ μέντοι Ξενοφῶν 97 
μεταξὺ ὑπολαβὼν ἔλεξεν ὧδε. Ὦ, θαυμασιώτατε ἄνθρωπε, 
σύ γε οὐδὲ ὁρῶν γιγνώσκεις οὐδὲ ἀκούων μέμνησαι. ᾽Ἐϊν 
ταὐτῷ γε μέντοι ἦσθα τούτοις ὅτε βασιλεύς, ἐπεὶ Ἰζῦρος ἀπέ- 
θανε, μέγα φρονήσας ἐπὶ τούτῳ πέμπων ἐκέλευε παραδιδόναι 
τὰ ὅπλα. ᾿Επεὶ δὲ ἡμεῖς οὐ παραδόντες, ἀλλ᾽ ,ἐξωπλισμένοι 93 
ἐλθόντες παρεσκηνήσαμεν αὐτῷ, τί οὐκ ἐποίησε πρέσβεις 
πέμπων καὶ σπονδὰς αἰτῶν καὶ παρέχων τὰ ἐπιτήδεια, ἔστε 
σπονδῶν ἔ ἔτυχεν ; ἐπεὶ δ᾽ αὖ οἱ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοί, ἁ ὥσπερ 29 
δὴ σὺ κελεύεις, εἰς λόγους αὐτοῖς ἄνευ ὅπλων ἦλθον πιστεύ- 
σαντες ταῖς σπονδαῖς, οὐ νῦν ἐκεῖνοι παιόμενοι, κεντούμενοι, 
ὑβριζόμενοι οὐδὲ ἀποθανεῖν οἱ τλήμονες δύνανται, καὶ μάλ᾽, 
οἶμαι, ἐρῶντες τούτου ; ἃ σὺ πάντα εἰδὼς τοὺς μὲν ἀμύνεσθαι 
κελεύοντας φλυαρεῖν φής, πείθειν δὲ πάλιν κελεύεις ἰόντας ; 
ἐμοὶ δέ, ὦ ὦ ἄνδρες, δοκεῖ τὸν ἄνθρωπον τοῦτον μήτε προσίεσθαι 830 
εἰς ταὐτὸ ἡμῖν αὐτοῖς ἀφελομένους τε τὴν λοχαγίαν σκεύη 



δθ ΟὟΒῚ ἘΧΡΕΡΙΤΙΟ. 

ἀναθέντας ὡς τοιούτῳ χρῆσθαι. Οὗτος γὰρ καὶ τὴν πατρίδα καταισχύνει καὶ πᾶσαν τὴν Ἑλλάδα, ὅτι Ἕλλην ὧν τοιοῦτός 
ἐστιν. ζ 

1 Ἐντεῦθεν ὑπολαβὼν ᾿Αγασίας, Στυμφάλιος εἶπεν, ᾿Αλλὰ 
τούτῳ γε οὔτε τῆς Βοιωτίας προσήκει οὐδὲν οὔτε τῆς Ἑλλάδος παντάπασιν, ἐπεὶ ἐγὼ αὐτὸν εἶδον ὥσπερ Λυδὸν 82 ἀμφότερα τὰ ὦτα τετρυπημένον. Καὶ εἶχεν οὕτως. Τοῦτον 
μὲν οὖν ἀπήλασαν" οἱ δὲ ἄλλοι παρὰ τὰς τάξεις ἰόντες, ὅπου 
μὲν στρατηγὸς σῶος εἴη, τὸν στρατηγὸν παρεκάλουν, ὅπόθεν 
δὲ οἴχοιτο, τὸν ὑποστρατηγόν, ὅπου δ᾽ αὖ λοχαγὸς σῶος εἴη, 8ὃ τὸν λοχαγόν. ᾿Επεὶ δὲ πάντες συνῆλθον, εἰς τὸ πρόσθεν τῶν 
ὅπλων ἐκαθέῶντο" καὶ ἐγένοντο οἱ συνελθόντες στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ ἀμφὶ τοὺς ἑκατόν. Ὅτε δὲ ταῦτα ἦν, σχεδὸν 

84 μέσαι ἦσαν νύκτες. ᾿Ενταῦθα Ἱερώνυμος Ἢλεϊῖος πρεσβύ- 
τατος ὧν τῶν Προξένου λοχαγῶν ἤρχετο λέγειν ὧδε. Ἡμῶν, 
ὦ ἄνδρες στρατηγοὶ καὶ λοχαγοΐ, ὁρῶσι τὰ παρόντα ἔδοξε καὶ 
αὐτοῖς συνελθεῖν καὶ ὑμᾶς παρακαλέσαι, ὅπως βουλευσαίμεθα 
εἴ τι δυναίμεθα ἀγαθόν. Λέξον δ᾽, ἔφη, καὶ σύ, ὦ Ξενοφῶν, 86 ἅπερ καὶ πρὸς ἡμᾶς. Ἔκ τούτου λέγει τάδε Ξενοφῶν. 
᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν δὴ πάντες ἐπιστάμεθα ὅτι βασιλεὺς καὶ 
Τισσαφέρνης οὺς μὲν ἐδυνήθησαν συνειλήφασιν ἡμῶν, τοῖς δ᾽ 
ἄλλοις δῆλον ὅτι ἐπιβουλεύουσιν, ὡς, ἣν δύνωνται, ἀπολέ- 
σωσιν. Ἡμῖν δέ γε, οἶμαι, πάντα ποιητέα ὡς μήποτ᾽ ἐπὶ 
τοῖς βαρβάροις γενώμεθα, ἀλλὰ μᾶλλον, ἣν δυνώμεθα, 

86 ἐκεῖνοι ἐφ᾽ ἡμῖν. ἘΠ τοίνυν ἐπίστασθε ὅτι ὑμεῖς τοσοῦτοι 
ὄντες ὅσοι νῦν συνεληλύθατε μέγιστον ἔχετε καιρόν. Οἱ γὰρ στρατιῶται οὗτοι πάντες πρὸς ὑμᾶς βλέπουσι, κἂν μὲν ὑμᾶς ὁρῶσιν ἀθύμους, πάντες κακοὶ ἔσονται, ἣν δὲ ὑμεῖς αὐτοί τε παρασκευαζόμενοι φανεροὶ ἦτε ἐπὶ τοὺς πολεμίους καὶ τοὺς ἄλλους παρακαλῆτε, εὖ ἴστε ὅτι ἕψονται ὑμῖν καὶ 87 πειράσονται μιμεῖσθαι. Ἴσως δέ τοι καὶ δίκαιδυ ἐστιν ὑμᾶς διαφέρειν τι τούτων. Ὑμεῖς γάρ ἐστε στρατηγοί, ὑμεῖς ταξίαρχοι καὶ λοχαγοί, καὶ ὅτε εἰρήνη ἦν, ὑμεῖς καὶ χρῆμασι 
καὶ τιμοῖς τούτων ἐπλεονεκτεῖτε" καὶ νῦν τοίνυν, ἐπεὶ πόλεμός 
ἐστιν, ἀξιοῦν δεῖ ὑμᾶς αὐτοὺς ἀμείνους τε τοῦ πλήθους εἶναι 88 καὶ προβουλεύειν τούτων καὶ προπονεῖν, ἤν που δέῃ. Καὶ 
νῦν πρῶτον μὲν οἴομαι ἂν ὑμᾶς μέγα ὀνῆσαι τὸ στράτευμα 
εἰ ἐπιμεληθείητε ὅπως ἀντὶ τῶν ἀπολωλότων ὡς τάχιστα 
στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ ἀντικατασταθῶσιν. ἴΑνευ γὰρ 
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5 ’ 4ῸΝ Ἄ Μ ᾿Ὶ Μ ᾿) ᾿Ὶ ’ ε Ν ἀρχόντων οὐδὲν ἂν οὔτε καλὸν οὔτε ἀγαθὸν γένοιτο, ὡς μὲν 
συνελόντι εἰπεῖν, οὐδαμοῦ, ἐν δὲ δὴ τοῖς πολεμικοῖς παν- 

, «ς Ν Ν 53 ΄, “ ς Ν .) Ψ' 

τάπασιν. Ἢ μὲν γὰρ εὐταξία σώζειν δοκεῖ, ἡ δὲ ἀταξία 
πολλοὺς ἤδη ἀπολώλεκεν. ᾿Επειδὰν δὲ καταστήσησθε 89 
τοὺς ἄρχοντας ὅσους δεῖ, ἢν καὶ τοὺς ἄλλους στρατιώτας 
συλλέγητε καὶ παραθαῤῥύνητε, οἶμαι ἂν ὑμᾶς πάνυ ἐν 
καιρῷ ποιῆσαι. Νῦν μὲν γὰρ ἴσως καὶ ὑμεῖς αἰσθά- 40 

᾿ ε ἀπα. ἢ κ᾿ 3 πως θα" ΕῚ Ν Η 
νεσθε ὡς ἀθύμως μὲν ἦλθον ἐπὶ τὰ ὅπλα, ἀθύμως δὲ πρὸς 

Ων “ “ ᾽ »] ’ὔ ᾽ “᾿ “ ΝΜ 

τὰς φυλακάς" ὥστε οὕτω γ᾽ ἐχόντων οὐκ οἷδα ὅ,τι ἄν τις 
χρήσαιτο αὐτοῖς εἴτε νυκτὸς δέοι τι εἴτε καὶ ἡμέρας. Ἢν δέ 41 
τις αὐτῶν τρέψῃ τὰς γνώμας, ὡς μὴ τοῦτο μόνον ἐννοῶνται 

» Ν ,Ἶ 7 , Ν Ε] ’ Μ 

τί πείσονται, ἀλλὰ καὶ τί ποιήσουσι, πολὺ εὐθυμότεροι ἔσονται. 
᾽ Ν Ἂν ον Μ “2 7 2 Μ ᾿ Ά Φ.,.}8 “ 

Ἐπίστασθε γὰρ δὴ ὅτι οὔτε πλῆθός ἐστιν οὔτε ἰσχὺς ἡ ἐν τῷ 42 
πολέμῳ τὰς νίκας ποιοῦσα, ἀλλ᾽ ὁπότεροι ἂν σὺν τοῖς θεοῖς 
ταῖς ψυχαῖς ἐῤῥωμενέστεροι ἴωσιν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, τούτους 
ε Α Ν Ν ᾿ ς 4, ΄ ᾽ , ᾿] ΄ὔ .«᾽ 

ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ οἱ ἐναντίοι οὐ δέχονται. ᾿᾿ντεθύμημαι δ᾽ 48 
ἔγωγε, ὦ ἄνδρες, καὶ τοῦτο, ὅτι, ὁπόσοι μὲν μαστεύουσι ζῆν 
ἐκ παντὸς τρόπου ἐν τοῖς πολεμικοῖς, οὗτοι μὲν κακῶς τε καὶ 
αἰσχρῶς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἀποθνήσκουσιν, ὁπόσοι δὲ τὸν μὲν 
θάνατον ἐγνώκασι πᾶσι κοινὸν εἶναι καὶ ἀναγκαῖον ἀνθρώποις, 
περὶ δὲ τοῦ καλῶς ἀποθνησκειν ἀγωνίζονται, τούτους ὁρῷ 

΄ο ’ ᾿] Ν “ 5» ." Ν « ιν 

μᾶλλόν πως εἰς τὸ γῆρας ἀφικνουμένους καὶ ἕως ἂν ζῶσιν 
’ ΠΥ “ -“ “ 

εὐδαιμονέστερον διάγοντας. “Α καὶ ἡμᾶς δεῖ νῦν καταμα- 44 
θόντας, ἐν τοιούτῳ γὰρ καιρῷ ἐσμεν, αὐτούς τε ἄνδρας ἀγα- 

΄ ΄-“ Ν 

θοὺς εἶναι καὶ τοὺς ἄλλους παρακαλεῖν. Ὃ μὲν ταῦτ᾽ εἰπὼν 45 
ἐπαύσατο. 

Μετὰ δὲ τοῦτον εἶπε Χειρίσοφος, ᾿Αλλὰ πρόσθεν μὲν, 
ὦ Ἐενοφῶν, τοσοῦτον μόνον σε ἐγίγνωσκον ὅσον ἤκουον 
Ε »-»" ων “ Ν ΑΙ “-“- ΡΥ ᾿ , Ν 

᾿Αθηναῖον εἶναι, νῦν δὲ καὶ ἐπαινῷ σε ἐφ᾽ οἷς λέγεις τε καὶ 
πράττεις, καὶ βουλοίμην ἂν ὅτι πλείστους εἶναι τοιούτους" 
κοινὸν γὰρ ἂν εἴη τὸ ἀγαθόν. Καὶ νῦν, ἔφη, μὴ μέλλωμεν, 46 
ὦ ἄνδρες, ἀλλ᾽ ἀπελθόντες ἤδη αἱρεῖσθε οἱ δεόμενοι ἄρχον- 
τας, καὶ ἑλόμενοι ἥκετε εἰς τὸ μέσον τοῦ στρατοπέδου καὶ 
τοὺς αἱρεθέντας ἄγετε" ἔπειτ᾽ ἐκεῖ συγκαλοῦμεν τοὺς ἄλ- 
λους στρατιώτας. Παρέστω δ᾽ ἡμῖν, ἔφη, καὶ Τολμίδης ὁ 
κῆρυξ. Καὶ ἅμα ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀνέστη, ὡς μὴ μέλλοιτο, ἀλλὰ 
περαίνοιτο τὰ δέοντα. ἜΠ τούτου ἡρέθησαν ἄρχοντες ἀντὶ 47 
μὲν Κλεάρχου Τιμασίων Δαρδανεύς, ἀντὶ δὲ Σωκράτους Ξαν- 
θικλῆς ᾿Αχαιός, ἀντὶ δὲ ᾿Αγίου Κλεάνωρ ᾿Αρκάς, ἀντὶ δὲ 

ἥ ῃ 8 



δ ΟΥ̓ΒῚ ΕΧΡΕΡΊΙΤΙΟ. 

Μένωνος Φιλήσιος ᾿Αχαιός, ἀντὶ δὲ Προξένου Ξενοφῶν 
᾿Αθηναῖος. 

ΟΑΡΌΤ Π. 

᾿Επεὶ δὲ ἥρηντο, ἡμέρα τε σχεδὸν ὑπέφαινε καὶ εἰς τὸ 
Ἱ μέσον ἧκον οἱ ἄρχοντες. Καὶ ἔδοξεν αὐτοῖς προφύλακας 
καταστήσαντας συγκαλεῖν τοὺς στρατιώτας. ᾿Επεὶ δὲ καὶ οἱ 
ἄλλοι στρατιῶται συνῆλθον, ἀνέστη πρῶτον μὲν Χειρίσοφος 

2 ὁ Λακεδαιμόνιος καὶ ἔλεξεν ὧδε. ὄἾΩ ἄνδρες στρατιῶται, 
χαλεπὰ μὲν τὰ παρόντα, ὁπότε ἀνδρῶν στρατηγῶν τοιούτων 
στερόμεθα καὶ λοχαγῶν καὶ στρατιωτῶν, πρὸς δ᾽ ἔτι καὶ οἱ 
ἀμφὶ ᾿Αριαῖον, οἱ πρόσθεν σύμμαχοι ὄντες, προδεδώκασιν 

8 ἡμᾶς" ὅμως δὲ δεῖ ἐκ τῶν παρόντων ἄνδρας ἀγαθούς τε 
ἐλθεῖν καὶ μὴ ὑφίεσθαι, ἀλλὰ πειρᾶσθαι ὅπως, ἣν μὲν δυνώ- 
μεθα, καλῶς νικῶντες σωζώμεθα: εἰ δὲ μὴ, ἀλλὰ καλῶς γε 
ἀποθνήσκωμεν, ὑποχείριοι δὲ μηδέποτε γενώμεθα ζῶντες τοῖς 
πολεμίοις. Οἴομαι γὰρ ἂν ἡμᾶς τοιαῦτα παθεῖν οἷα τοὺς 
ἐχθροὺς οἱ θεοὶ ποιήσειαν. 

᾽᾿Επὶ “τούτῳ Κλεάνωρ ᾿Ορχομένιος ἀνέστη καὶ ἔλεξεν ὧδε. 
᾿Αλλ’ ὁρᾶτε μὲν, ὼ ἄνδρες, τὴν βασιλέως ἐπιορκίαν καὶ 
ἀσέβειαν, ὁρᾶτε δὲ τὴν Τισσαφέρνους ἀπιστίαν, ὅστις λέγων 
ὡς γείτων τε εἴη τῆς “Ελλάδος καὶ περὶ πλείστου ἂν ποιήσαιτο 
σῶσαι ἡμᾶς, καὶ ἐπὶ τούτοις αὐτὸς ὀμόσας ἡμῖν, αὐτὸς δεξιὰς 
δούς, αὐτὸς ἐξαπατήσας συνέλαβε τοὺς πβμολν κεν. καὶ οὐδὲ 
Δία ξένιον ἠδέσθη, ἀλλὰ Κλεάρχῳ καὶ ὁμοτράπεζος γενόμε- 

δνος αὐτοῖς τούτοις ἐξαπατήσας τοὺς ἄνδρας ἀπολώλεκεν. 
᾿Αριαῖος δὲ, ὅν ἡμεῖς ἠθέλομεν βασιλέα καθιστάναι, καὶ 
ἐδώκαμεν καὶ ἐλάβομεν πιστὰ μὴ προδώσειν ἀλλήλους, καὶ 
οὗτος οὔτε τοὺς θεοὺς δείσας οὔτε Ἰζῦρον τεθνηκότα αἰδεσθείς, 
τιμώμενος μάλιστα ὑπὸ Κύρου ζῶντος, νῦν πρὸς τοὺς ἐκείνου 

6 ἐχθίστους ἀποστὰς ἡμᾶς τοῦς Κύρου φίλους κἀκῶς ποιεῖν 
πειρᾶται. ᾿Αλλὰ τούτους μὲν οἱ θεοὶ ἀποτίσαιντο" ἡμᾶς δὲ 
δεῖ ταῦτα ὁρῶντας μήποτε ἐξαπατηθῆναι ἔτι ὑπὸ τούτων, 
ἀλλὰ μαχομένους ὡς ἂν δυνώμεθα κράτιστα τοῦτο ὅ,τι ἂν 
δοκῇ τοῖς θεοῖς πάσχειν. 

ἢ ἘἊΚκ τούτου Ξενοφῶν ἀνίσταται ἐσταλμένος ἐπὶ πόλεμον 

4 
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ὡς ἐδύνατο κάλλιστα, νομίζων, εἴτε νίκην διδοῖεν οἱ θεοί, 
τὸν κάλλιστον κόσμον τῷ νικᾶν πρέπειν, εἴτε τελευτᾶν δέοι, 
ὀρθῶς ἔχειν τῶν καλλίστων ἑαυτὸν ἀξιώσαντα ἐν τούτοις 
τῆς τελευτῆς τυγχάνειν" τοῦ λόγου δὲ ἤρχετο ὧδε. Τὴν 8 
μὲν τῶν βαρβάρων ἐπιορκίαν τε καὶ ἀπιστίαν λέγει μὲν 
Κλεάνωρ, ἐπίστασθε δὲ καὶ ὑμεῖς, οἶμαι. Ἐἱ μὲν οὖν βου- 
λευόμεθα πάλιν αὐτοῖς διὰ φιλίας ἰέναι, ἀνάγκη ἡμᾶς πολ- 
λὴν ἀθυμίαν ἔχειν, ὁρῶντας καὶ τοὺς στρατηγούς, οἱ διὰ 
πίστεως αὐτοῖς ἑαυτοὺς ἐνεχείρισαν, οἷα πεπόνθασιν" εἶ 
μέντοι διανοούμεθα σὺν τοῖς ὅπλοις ὧν τε πεποιήκασι δίκην 
ἐπιθεῖναι αὐτοῖς καὶ τὸ λοιπὸν διὰ παντὸς πολέμου αὐτοῖς 
ἰέναι, σὺν τοῖς θεοῖς πολλαὶ ἡμῖν καὶ καλαὶ ἐλπίδες εἰσὶ 
σωτηρίας. Τοῦτο δὲ λέγοντος αὐτοῦ πτάρνυταί τιβ' ἀκού- 
σαντες δ᾽ οἱ στρατιῶται πάντες μιᾷ ὁρμῇ προσεκύνησαν τὸν 
θεόν, καὶ Ξενοφῶν εἶπε, Δοκεῖ μοι, ὦ ἄνδρες, ἐπεὶ περὶ 
σωτηρίας ἡμῶν λεγόντων οἰωνὸς τοῦ Διὸς τοῦ σωτῆρος 
ἐφάνη, εὔξασθαι τῷ θεῷ τούτῳ θύσειν σωτήρια ὅπου ἂν 
πρῶτον εἰς φιλίαν χώραν ἀφικώμεθα, συνεπεύξασθαι δὲ καὶ 
τοῖς ἄλλοις θεοῖς θύσειν κατὰ δύναμιν. Καὶ ὅτῳ δοκεῖ ταῦτ᾽, 
ἔφη, ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα. [Καὶ ἀνέτειναν ἅπαντες. ᾿Εἰκ 
τούτου εὔξαντο καὶ ἐπαιώνισαν. ᾿Επεὶ δὲ τὰ τῶν θεῶν 
καλῶς εἶχεν, ἤρχετο πάλιν ὧδε. 

᾿Ετύγχανον λέγων ὅτι πολλαὶ καὶ καλαὶ ἐλπίδες ἡμῖν εἶεν 
σωτηρίας. Πρῶτον μὲν γὰρ ἡμεῖς μὲν ἐμπεδοῦμεν τοὺς τῶν 
θεών ὅρκους, οἱ δὲ πολέμιοι ἐπιωρκήκασί τε καὶ τὰς σπονδὰς 
καὶ τοὺς ὅρκους λελύκασιν. Οὕτω δ᾽ ἐχόντων εἰκὸς τοῖς μὲν 
πολεμίοις ἐναντίους εἶναι τοὺς θεούς, ἡμῖν δὲ συμμάχους, 
οἵπερ ἱκανοί εἰσι καὶ τοὺς μεγάλους ταχὺ μικροὺς ποιεῖν καὶ 
τοὺς μικρούς, κἂν ἐν δεινοῖς ὦσι, σώζειν εὐπετώς, ὅταν 
βούλωνται. "Ἑίπειτα δέ, ἀναμνήσω γὰρ ὑμᾶς καὶ τοὺς τῶν 
προγόνων τῶν ἡμετέρων κινδύνους, ἵνα εἰδῆτε ὡς ἀγαθοῖς 
τε ὑμῖν προσήκει εἶναι σώζονταί τε σὺν τοῖς θεοῖς καὶ ἐκ 
πάνυ δεινῶν οἱ ἀγαθοί: ἐλθόντων μὴν γὰρ Περσῶν καὶ τῶν 
σὺν αὐτοῖς παμπληθεῖ στόλῳ ὡς ἀφανιούντων αὖθις τὰς 
᾿Αθήνας, ὑποστῆναι αὐτοῖς ᾿Αθηναῖοι τολμήσαντες ἐνίκησαν 
αὐτούς. Καὶ εὐξάμενοι τῇ ᾿Αρτέμιδι ὁπόσους ἂν κατακάνοιεν 
τῶν πολεμίων τοσαύτας χιμαίρας καταθύσειν τῇ θεῷ, ἐπεὶ 
οὐκ εἶχον ἱκανὰς εὑρεῖν, ἔδοξεν αὐτοῖς κατ᾽ ἐνιαυτὸν πεντα- 
κοσία» θύειν, καὶ ἔτι καὶ νῦν ἀποθύουσιν. "Ἑπειτα ὅτε 

10 

11 
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Ξέρξης ὕστερον ἀγείρας τὴν ἀναρίθμητον στρατιὰν ἦλθεν 
ἐπὶ τὴν “Ἑλλάδα, καὶ τότε ἐνίκων οἱ ἡμέτεροι πρόγονοι τοὺς 
τούτων προγόνους καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν. ὯΩΟν 
ἔστι μὲν τεκμήρια ὁρᾶν τὰ τρόπαια, μέγιστον δὲ μαρτύριον ἡ 
ἐλευθερία τῶν πόλεων ἐν αἷς ὑμεῖς ἐγένεσθε καὶ ἐτράφητε" 
οὐδένα γὰρ ἄνθρωπον. δεσπότην, ἀλλὰ τοὺς θεοὺς προσκυ- 

14 νεῖτε. 'Τοιούτων μὲν ἐστε προγόνων. Οὐ μὲν δὴ τοῦτό γε 
ἐρῶ ὡς ὑμεῖς καταισχύνετε αὐτούς" ἀλλ᾽ οὔπω πολλαὶ ἡμέραι 
ἀφ᾽ οὗ ἀντιταξάμενοι τούτοις τοῖς ἐκείνων ἐκγονοις πολλαπλα- 

16 σίους ὑμῶν αὐτῶν ἐνικᾶτε σὺν τοῖς θεοῖς. Καὶ τότε μὲν δὴ 
περὶ τῆς Κύρου βασιλείας ἄνδρες ἦτε ἀγαθοί" νῦν δ᾽, ὁπότε περὶ 
τῆς ὑμετέρας σωτηρίας ὁ ἀγών ἐστι, πολὺ δήπου ὑμᾶς προσ- 

168 ἥκει καὶ ἀμείνονας καὶ προθυμοτέρους εἶναι. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ 
θαῤῥαλεωτέρους νῦν πρέπει εἶναι πρὸς τοὺς πολεμίους. Τότε 
μὲν γὰρ ἄπειροι ὄντες αὐτῶν τό τε πλῆθος ἄμετρον ὁρῶντες 
ὅμως ἐτολμήσατε σὺν τῷ πατρίῳ φρονήματι ἰέναι εἰς αὐτούς" 
νῦν δὲ ὁπότε καὶ πεῖραν ἤδη ἔχετε αὐτῶν, ὅτι θέλουσι καὶ 
πολλαπλάσιοι ὄντες μὴ δέχεσθαι ὑμᾶς, τί ἔτι ὑμῖν προσήκει 

17 τούτους φοβεῖσθαι ; μηδὲ μέντοι τοῦτο μεῖον δόξητε ἔχειν, εἰ 
οἵ Κύρειοι πρόσθεν σὺν ἡμῖν ταττόμενοι νῦν ἀφεστήκασιν. 
Ἔστι γὰρ οὗτοι κακίονές εἰσι τῶν ὑφ᾽ ἡμῶν ἡττημένων" ἔφευ- 
γον γοῦν πρὸς ἐκείνους καταλιπόντες ἡμᾶς. Τοὺς δὲ θέλοντας 
φυγῆς ἄρχειν πολὺ κρεῖττον σὺν τοῖς πολεμίοις ταττομένους 

18 ἢ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ τάξει ὁρᾶν. Ἐἰϊ δέ τις αὖ ὑμῶν ἀθυμεῖ, ὅτι 
ἡμῖν μὲν οὐκ εἰσὶν ἱππεῖς, τοῖς δὲ πολεμίοις πολλοὶ πάρεισιν, 
ἐνθυμήθητε, ὅτι οἱ μύριοι ἱππεῖς οὐδὲν ἄλλο ἢ μύριοί εἰσιν 
ἄνθρωποι: ὑπὸ μὲν γὰρ ἵππου ἐν μάχῃ οὐδεὶς πώποτε οὔτε 
δηχθεὶς οὔτε λακτισθεὶς ἀπέθανεν, οἱ δὲ ἄνδρες εἰσὶν οἱ ποι- 

19 οὔντες ὅ,τι ἂν ἐν ταῖς μάχαις γίγνεται. Οὐκοῦν τῶν γε 
ἱππέων πολὺ ἡμεῖς ἐπ᾿ ἀσφαλεστέρου ὀχήματός ἐσμεν" οἱ μὲν 
γὰρ ἐφ᾽ ἵππων κρέμανται, φοβούμενοι οὐχ ἡμὰς μόνον, ἀλλὰ 
καὶ τὸ καταπεσεῖν" ἡμεῖς δ᾽ ἐπὶ γῆς βεβηκότες πολὺ μὲν 
ἰσχυρότερον παίσομεν, ἤν τις προσίῃ, πολὺ δὲ μᾶλλον ὅτου 
ἂν βουλώμεθα τευξόμεθα. “Ἑνὶ μόνῳ προέχουσιν οἱ ἱππεῖς 

20 ἡμᾶς" φεύγειν αὐτοῖς ἀσφαλέστερόν ἐστιν ἣ ἡμῖν. Ἐἱὶ δὲ δὴ 
τὰς μὲν μάχας θαῤῥεῖτε, ὅτι δὲ οὐκέτι ἡμῖν Τισσαφέρνης 
ἡγήσεται οὐδὲ βασιλεὺς ἀγορὰν παρέξει, τοῦτο ἄχθεσθε, σκε- 
ψασθε πότερον κρεῖττον Τισσαφέρνην ἡγεμόνα ἔχειν, ὃς 
ἐπιβουλεύων ἡμῖν φανερός ἐστιν, ἣ οὺς ἂν ἡμεῖς ἄνδρας λα- 
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’ . “ ’ὔ μν “ ΝΜ δ, Ἢ ΄-“" 

βόντες ἡγεῖσθαι κελεύωμεν, οἱ εἴσονται, ὅτι, ἦν τι περὶ ἡμᾶς 
ἁμαρτάνωσι, περὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς καὶ σώματα ἁμαρτά- 
νουσι. Τὰ δὲ ἐπιτήδεια πότερον ὠνεῖσθαι κρεῖττον ἐκ τῆς 
ἀγορᾶς ἧς οὗτοι παρεῖχον, μικρὰ μέτρα πολλοῦ ἀργυρίου, 
μηδὲ τοῦτο ἔτι ἔχοντας, ἢ αὐτοὺς, λαμβάνειν, ἤνπερ κρατῶμεν, 
μέτρῳ χρωμένους ὁπόσῳ ἂν ἕκαστος βούληται. Εἰ δὲ ταῦτα 
μὲν γιγνώσκετε ὅτι κρείττονα, τοὺς δὲ ποταμοὺς ἄπορον νομί- 
ᾧτε εἶναι καὶ μεγάλως ἡγεῖσθε ἐξαπατηθῆναι διαβάντες, σκέ- 
ψασθε εἰ ἄρα τοῦτο καὶ μωρότατον πεποιήκασιν οἱ βάρβαροι. 
Πάντες μὲν γὰρ οἱ ποταμοί, ἣν καὶ πρόσω τῶν πηγῶν ἄποροι 
ὦσι, προϊοῦσι πρὸς τὰς πηγὰς διαβατοὶ γίγνονται οὐδὲ τὸ 

, , 3 Ν 7 Δ᾽ Φ Ν Α ς Ῥ 

γόνυ βρέχοντες. Εἰ δὲ μήθ᾽ οἱ ποταμοὶ διήσουσιν, ἡγεμών 
τε μηδεὶς ἡμῖν φανεῖται, οὐδ᾽ ὡς ἡμῖν γε ἀθυμητέον. Ἔπι- 

ν᾿ Ἷ ΄ ἃ ᾽ 4 τ 7ὕ ΄ 
στάμεθα γὰρ Μυσούς, οὗς οὐκ ἂν ἡμῶν φαίημεν βελτίους 
- , Ν 5 “ ,ὔ ’ 

εἶναι, οἱ βασιλέως ἄκοντος ἐν τῇ βασιλέως χώρᾳ πολλάς τε 
καὶ εὐδαίμονας καὶ μεγάλας πόλεις οἰκοῦσιν, ἐπιστάμεθα δὲ 
Πισίδας ὡσαύτως, Λυκάονας δὲ καὶ αὐτοὶ εἴδομεν ὅτι ἐν τοῖς 
πεδίοις τὰ ἐρυμνὰ καταλαβόντες τὴν τούτων χώραν καρ- 
ποῦνται. Καὶ ὑμᾶς δ᾽ ἂν ἔφην ἔγωγε χρῆναι μήπω φα 
νεροὺς εἶναι οἴκαδε ὡρμημένους, ἀλλὰ κατασκευάζεσθαι ὡς 
αὐτοῦ που οἰκήσοντας. Οἶδα γὰρ ὅτι καὶ Μυσοῖς βασιλεὺς 

Ν ϑ᾿ ε ’, , ἈΝ "ἃ Φ ΄ “ 

πολλοὺς μὲν ἡγεμόνας ἂν δοίη, πολλοὺς δ᾽ ἂν ὁμήρους τοῦ 
γος 6 “ . ΄ )ὕ ΠΣ: . -» Ν ᾿ Ἁ 
ἀδόλως ἐκπεμψειν, καὶ ὁδοποιήσειέ γ᾽ ἂν αὐτοῖς καὶ εἰ σὺν 

΄ τς , ν «Φιλὰς ᾽ 4} Δ ᾿ 

τεθρίπποις βούλοιντο ἀπιέναι. Καὶ ἡμῖν γ᾽ ἂν οἶδ᾽ ὅτι τρὶς 
ἄσμενος ταῦτ᾽ ἐποίει, εἰ ἑώρα ἡμᾶς μένειν παρασκευαζομέ- 
νους. ᾿Αλλὰ γὰρ δέδοικα μή, ἂν ἅπαξ μάθωμεν ἀργοὶ ζῆν 
καὶ ἐν ἀφθόνοις βιοτεύειν καὶ Μήδων δὲ καὶ Περσῶν καλαῖς 
καὶ μεγάλαις γυναιξὶ καὶ παρθένοις ὁμιλεῖν, μή, ὥσπερ οἱ 
λωτοφάγοι, ἐπιλαθώμεθα τῆς οἴκαδε ὁδοῦ. Δοκεῖ οὖν μοι 

; ἈΒ Ν , ν ἢ “ ᾿ Ν «ε Ν Ν Ν 
εἰκὸς καὶ δίκαιον εἰναι πρῶτον εἰς τὴν Ελλάδα καὶ πρὸς τοὺς 
οἰκείους πειρᾶσθαι ἀφικνεῖσθαι καὶ ἐπιδεῖξαι τοῖς “Ἑλλησιν 
ὅτι ἑκόντες πένονται, ἐξὸν αὐτοῖς τοὺς νῦν οἴκοι ἀκλήρους 
πολιτεύοντας ἐνθάδε κομισαμένους πλουσίους ὁρᾶν. ᾿Αλλὰ 

, “ “-“ “ 

γάρ, ὦ ἄνδρες, πάντα ταῦτα τἀγαθὰ δῆλον ὅτι τῶν κρα- 
’ὔ΄ 5 “ Ν -“ ,ὔ “-“ "4 , 

τούντων ἐστί. Τοῦτο δὴ δεῖ λέγειν, πῶς ἂν πορευοίμεθά 
, ΄ 

τε ὡς ἀσφαλέστατα καί, εἰ μάχεσθαι δέοι, ὡς κράτιστα 
μαχοίμεθα. Πρώτον μὲν τοίνυν, ἔφη, δοκεῖ “μοι κατακαῦσαι 
τὰς ἁμάξας ἂς ἔχομεν, ἵνα μὴ τὰ ζεύγη ἡμών στρατηγῇ, 
ἀλλὰ πορευώμεθα ὅπῃ ἂν τῇ στρατιᾷ συμφέρῃ" ἔπειτα καὶ 
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τὰς σκηνὰς συγκατακαῦσαι. Αὗται γὰρ αὖ ὄχλον μὲν 
παρέχουσιν ἄγειν, συνωφελοῦσι δ᾽ οὐδὲν οὔτε εἰς τὸ μά- 

98 χέσθαι οὔτ᾽ εἰς τὸ τὰ ἐπιτήδεια ἔχειν. Ἔτι δὲ καὶ τῶν 
ἄλλων σκευῶν τὰ περιττὰ ἀπαλλάξωμεν, πλὴν ὕσα πο- 
λέμου ἕνεκεν ἢ σίτων ἢ ποτῶν ἔχομεν, ἵνα ὡς πλεῖστοι 
μὲν ἡμῶν ἐν τοῖς ὅπλοις ὦσιν, ὡς ἐλάχιστοι δὲ σκευοφο- 
ρῶσι. Κρατουμένων μὲν γὰρ ἐπίστασθε ὅτι πάντα ἀλ- 
λότρια: ἢν δὲ κρατῶμεν, καὶ τοὺς πολεμίους δεῖ σκευοφό- 

29 ρους ἡμετέρους νομίζειν. Λοιπόν μοι εἰπεῖν ὅπερ καὶ 
μέγιστον νομίζω εἶναι. ὋὉρᾶτε γὰρ καὶ τοὺς πολεμίους 
ὅτι οὐ πρόσθεν ἐξενεγκεῖν ἐτόλμησαν πρὸς ἡμᾶς πόλεμον 
πρὶν τοὺς στρατηγοὺς ἡμῶν συνέλαβον, νομίζοντες ὄντων 
μὲν τῶν ἀρχόντων καὶ ἡμῶν πειθομένων ἱκανοὺς εἶναι 
ἡμᾶς περιγενέσθαι τῷ πολέμῳ, λαβόντες δὲ τοὺς ἄρχοντας 

80 ἀναρχίᾳ ἂν καὶ ἀταξίᾳ ἐνόμιζον ἡμᾶς ἀπολέσθαι. Δεῖ 

οὖν πολὺ μὲν τοὺς ἄρχοντας ἐπιμελεστέρους γενέσθαυτοὺς 
νῦν τῶν πρόσθεν, πολὺ δὲ τοὺς ἀρχομένους εὐτακτοτέρους 

Ὁ καὶ πειθομένους μᾶλλον τοῖς ἄρχουσι νῦν ἢ πρόσθεν. 
, ᾽ - Ἅ ᾽ὔ Ν 3. Ἂς ς “Ὁ 5» ’ 

Ἢν δέ τις ἀπειθῇ, ἢν ψηφίσησθε τὸν ἀεὶ ὑμῶν ἐντυγχά- 
νοντα σὺν τῷ ἄρχοντι κολάζειν, οὕτως οἱ πολέμιοι πλεῖσ- 
τον ἐψευσμένοι ἔσονται τῇδε γὰρ τῇ ἡμέρᾳ μυρίους ὄψον- 

82 ται ἀνθ᾽ ἑνὸς Κλεάρχους τοὺς οὐδ᾽ ἑνὶ ἐπιτρέψοντας κακῷ 
εἶναι. ᾿Αλλὰ γὰρ καὶ περαίνειν ἤδη ὥρα᾽ ἴσως γὰρ οἱ 

΄ Ἀ- Ὁ , σ - - - - 
πολέμιοι αὐυτικα παρέσονται. Ὅτῳ ουν ταῦτα δοκεῖ καλώς : 

͵ 

ἔχειν, ἐπικυρωσάτω ὡς τάχιστα, ἵνα ἔργῳ περαίνηται. Εἰ 
δέ ἀλλ ἐλ ΩΝ ᾿, » ’ 4 ἰὸ ’ διδά 
έτι ἄλλο βέλτιον ἢ ταύτῃ, τολμάτω καὶ ὁ ἰδιώτης διδά- 

σκειν᾽ πάντες γὰρ κοινῆς σωτηρίας δεόμεθα. 
Ἀ - » ᾽ ν 

88 Μετὰ ταῦτα Χειρίσοφος εἶπεν, ᾿Αλλ᾽ εἰ μέν τινος ἄλλου 
ὯΔ.» ν Ψ ᾶ4 ’ ». ἂν. Ν ᾽ ’ . 

δεῖ πρὸς τούτοις οἷς δὴ μὲ Ξενοφῶν: καὶ αὐτίκα ἐξέσται 
- Δ - - 

ποιεῖν" ἃ δὲ νῦν εἴρηκε δοκεῖ μοι ὡς τάχιστα ψηφίσασθαι 
- - ᾽ - 

ἄριστον εἷναι" καὶ ὅτῳ δοκεῖ ταῦτα, ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα. 
᾿ » Ἀ - 

Ανέτειναν ἅπαντες. ᾿Αναστὰς δὲ πάλιν εἶπε Ξενοφῶν, 
τ » ἊἋ ᾽ - - - 

84 Ὦ, ἄνδρες, ἀκούσατε ὧν προσδεῖν δοκεῖ μοι. Δῆλον ὅτι 
ἜΣ - Ὁ.» Ἵ Ἁ »Ἅ ἃ ΜᾺ » 

πορεύεσίαι ἡμᾶς δεῖ ὅπου ἕξομεν τὰ ἐπιτήδεια ἀκούω δὲ 
. - ᾽ 

κώμας εἶναι καλὰς οὐ πλεῖον εἴκοσι σταδίων ἀπεχούσας" 
. Ἄ 2 Π ΄ν ᾽ ε λέ “ ε ὃ λ 

"οὐκ ἂν οὖν θαυμάζοιμι εἰ οἱ πολέμιοι, ὥσπερ οἱ δειλοὶ 
Ὁ ᾿ 

κύνες τοὺς μὲν δρήνος διώκουσί τε καὶ δάκνουσιν, ἣν 
ν ᾽ - 

δύνωνται, τοὺς δὲ διώκοντας φεύγουσιν, εἰ καὶ αὐτοὶ ἡμῖν 
᾽ “-- «9 νΝ - ᾽ ’ ΄ - 

80 ἀπιοῦσιν ἐπακολουθοῖεν. Ἴσως οὖν ἀσφαλίστερον ἡμῖν 

“Ψ«- - Φχα Ὡ ιῳὐὐὐν 



Ὧὃδὲ. ΤῊΣ ὁλνὲε τῆς 0 

’ ͵ - 

πορεύεσθαι πλαίσιον ποιησαμένους τῶν ὕπλων, ἵνα τὰ 
σκευοφύρα καὶ ὃ πολὺς ὄχλος ἐν ἀσφσλεστέρῳ ἧ. ἘΕἰ 

φ - ΕΣ - - 

οὖν νῦν ἀποδειχθείη, τίνα χρὴ ἡγεῖσθαι τοῦ πλαισίου καὶ 
Ν - - - 

τὰ πρόσθεν κοσμεῖν καὶ τίνας ἐπὶ τῶν πλευρῶν ἑκατέρων 
εἶναι, τίνας δ᾽ ὀπισθοφυλακεῖν, οὐκ ἄν, ὁπότε οἱ πολέμιοι 
» ’ - ΕῚ 

ἔλθοιεν, [δουλεύεσθαι ἡμᾶς δέοι, ἀλλὰ χρῴμεθ᾽ ἂν εὐθὺς 
- ᾿, ᾽ Ν π » , ς« “ τοῖς τεταγμένοις. Εἰ μὲν οὖν ἄλλος τις [ϑέλτιον ὁρᾷ, 

ἀλλ Ἧι 2 . Η δὲ ΄ δ 4 ’ Ν ε ΄ θ " δὴ 
ἄλλως ἐχέτω: εἰ δὲ μή, Χειρίσοφος μὲν ἡγείσθω, ἐπειδὴ 

νΝ ’ ’ 5 - Ν - ς - 

καὶ Λακεδαιμόνιός ἐστι τῶν δὲ πλευρῶν ἑκατέρων δύο τῶν 
πρεσ[βυτάτων στρατηγὼ ἐπιμελείσθων᾽ ὀπισθοφυλακῶμεν 
δ᾽ ἡμεῖς οἱ νεώτατοι; ἐγώ τε καὶ Τιμασίων, τὸ νῦν εἶναι. 

᾽ὔ - 

Τὸ δὲ λοιπὸν πειρώμενοι ταύτης τῆς τάξεως, βουλευσό- 
Ἅ 3 ΄ - 

μεθα ὅ, τι ἂν ἀεὶ κράτιστον δοκῇ εἶναι. ἘΠ δέ τις ἄλλο 
ξ - Ζλ ᾿ ξἕά ἌΝ ΓῊ δὲ ὑὃ Εν ι} λ - 

ὁρᾷ βέλτιον, λεξάτω. πεὶ δὲ οὐδεὶς ἀντέλεγεν, εἶπεν; 
Ὅτῳ δοκεῖ ταῦτα; ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα. "Εδοξε ταῦτα. 

- » - - Ν 

Νῦν τοίνυν, ἔφη; ἀπιόντας, ποιεῖν δεῖ τὰ δεδογμένα. Καὶ 
ν - - - 

ὕστις τε ὑμῶν τοὺς οἰκείους ἐπιθυμεῖ ἰδεῖν, μεμνήσθω 
᾽ ᾽ Ν ἱ ̓ - 

ἀνὴρ ἀγαθὸς εἶναι" οὐ γὰρ ἔστιν ἄλλως τούτου τυχεῖν" 
Ἂς - μάρν - ᾿ 

ὅστις τε ζῆν ἐπιθυμεῖ, πειράσθω νικᾶν᾽ τῶν μὲν γὰρ νικών- 
των τὸ κατακαίνειν, τῶν δὲ ἡττωμένων τὸ ἀποθνήσκειν 
ἐστί" καὶ εἴ τις δὲ χρημάτων ἐπιθυμεῖ, κρατεῖν πειράσθω" 

- - Ν - 

τῶν γὰρ νικώντων ἐστὶ καὶ τὰ ἑαυτῶν σώζειν καὶ τὰ τῶν 
ἡττωμένων λαμβάνειν. 

ΟΑΡΌΤ' ΠΠ. 

’ Ε] ᾽ 

Τούτων λεχθέντων ἀνέστησαν καὶ ἀπελθόντες κατέκαιον 
Ἀ - - 

τὰς ἁμάξας καὶ τὰς σκηνάς, τῶν δὲ περιττῶν ὅτου μὲν 
᾿ν ᾽ - 

δέοιτό τις μετεδίδοσαν ἀλλήλοις; τὰ δὲ ἄλλα εἰς τὸ πῦρ 
ΜΠ - - 

ἐῤῥίπτουν. Ταῦτα ποιήσαντες ἠριστοποιοῦντο. ᾽Αριστο- 
ποιουμένων δὲ αὐτῶν ἔρχεται Μιθριδάτης σὺν ἱππεῦσιν ὡς 
τριάκοντα; καὶ καλεσάμενος τοὺς στρατηγοὺς εἰς ἐπήκοον 

’, τ γ ’ ΄ ΕΣ υ ἂν ’ Ν 

λέγει ὧδε. Ἐγώ, ὦ ἄνδρες Ἕλληνες, καὶ Κύρῳ πιστὸς 
« - - - , " 

ἦν, ὡς ὑμεῖς ἐπίστασθε, καὶ νῦν ὑμῖν εὔνους" καὶ ἐνθάδε 
᾽ Ν Ν. ΧᾺ 49 ’ ὃ ͵(Ά 5 Μ“ ς ;ὔ ιν - γ. 

εἰμὶ σὺν πολλῷ φόβῳ διάγων. Εἰ οὖν ὁρῴην ὑμᾶς σωτή- 
’ὔ - 

ριόν τι βουλευομένους, ἔλθοιμι ἂν πρὸς ὑμᾶς καὶ τοὺς 
’ ι ’ὔ -“΄ν θεράποντας πάντας ἔχων. Λέξατε οὖν πρός με τί ἐν νῷ ἔχετε 
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ὡς ὡρὸς φίλον τε καὶ εὔνουν καὶ βουλόμενον κοινῇ σὺν 
8 ὑμῖν τὸν στόλον ποιεῖσθαι. Βουλευομένοις τοῖς στρατηγοῖς 
ἔδοξεν ἀποκρίνασθαι τάδε" καὶ ἔλεγε Χειρίσοφος" Ἡμῖν 
δοκεῖ, ἢν μὲν τις ἐᾷ ἡμᾶς ἀπιέναι οἴκαδε, διαπορεύεσθαι τὴν 
χώραν ὡς ἂν δυνώμεθα ἀσινέστατα' ἢν δέ τις ἡμᾶς τῆς 
ὁδοῦ ἀποκωλύῃ, διαπολεμεῖν τούτῳ ὡς ἂν δυνώμεθα κρά- 

4 τισται Ἔκ τούτου ἐπειρᾶτο Μιθριδάτης διδάσκειν ὡς 
ἄπορον εἴη βασιλέως ἄκοντος σωθῆναι. ἤΕνθα δὴ ἐγιγ- 
νώσκετο ὕτι ὑπόπεμπτος εἴη" καὶ γὰρ τῶν Τισσαφέρνους 

δ τις οἰκείων παρηκολούθει πίστεως ἕνεκα. Καὶ ἐκ τούτου 

ἐδόκει τοῖς στρατηγοῖς [θέλτιον εἶναι δόγμα ποιήσασθαι 
τὸν πόλεμον ἀκήρυκτον εἶναι ἔστ᾽ ἐν τῇ πολεμίᾳ εἶεν" δὲ- 
ἔφθειρον γὰρ προσιόντες τοὺς στρατιώτας, καὶ ἕνα γε 
λοχαγὸν διέφθειραν Νίκαρχον ᾿Αρκάδα, καὶ ᾧχετο ἀπιὼν 
νυκτὸς σὺν ἀνθρώποις ὡς εἴκοσι. 

8 Μετὰ ταῦτα ἀριστήσαντες καὶ διαβάντες τὸν Ζαβάτον 
ποταμὸν ἐπορεύοντο τεταγμένοι, τὰ ὑποζύγια καὶ τὸν ὄχλον 
ἐν μέσῳ ἔχοντες. Οὐ πολὺ δὲ προεληλυθότων αὐτῶν 
ἐπιφαίνεται πάλιν ὁ Μιθριδάτης ἱππέας ἔχων ὡς διακοσίους 
καὶ τοξότας καὶ σφενδονήτας ὡς τετρακοσίους μάλα ἐλα- 

ἡ φροὺς καὶ εὐζώνους. Καὶ προσήει μὲν ὡς φίλος ὧν πρὸς 
τοὺς Ἕλληνας, ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἐγένοντο, ἐξαπίνης οἱ μὲν 
αὐτῶν ἐτόξευον καὶ ἱππεῖς καὶ πεζοί, οἱ δ᾽ ἐσφενδόνων καὶ 
ἐτίτρωσκον. Οἱ δὲ ὀπισθοφύλακες τῶν Ελλήνων ἔπασχον 
μὲν κακῶς, ἀντεποίουν δ᾽ οὐδέν" οἵ τε γὰρ Κρῆτες [βρα- 
χύτερα τῶν Περσῶν ἐτόξευον καὶ ἅμα ἐμοὶ ὄντες εἴσω 
τῶν ὕπλων κατεκέκλειντο, οἵ τε ἀκοντισταὶ βραχύτερα 

᾿8 ἠκόντιζον ἢ ὡς ἐξικνεῖσθαι τῶν σφενδονητῶν. Ἔκ τού- 

του Ξενοφῶντι ἐδόκει διωκτίον εἶναι καὶ ἐδίωκον τῶν τε 
ὁπλιτῶν καὶ τῶν πελταστῶν οἱ ἔτυχον σὺν αὐτῷ ὀπισ- 
θοφυλακοῦντες" διώκοντες δὲ οὐδένα κατελάμβανον τῶν 

9 πολεμίων. Οὔτε γὰρ ἱππεῖς ἧσαν τοῖς Ἑλλησιν οὔτε οἱ 
πεζοὶ τοὺς πεζοὺς ἐκ πολλοῦ φεύγοντας ἐδύναντο κατα- 
λαμβάνειν ἐν ὀλέγῳ χωρίῳ" πολὺ γὰρ οὐχ οἷόν τε ἣν ἀπὸ 
τοῦ ἄλλου στρατεύματος διώκειν. Οἱ δὲ βάρβαροι ἱππεῖς 
καὶ φεύγοντες ἅμα ἐτίτρωσκον εἰς τοὔπισθεν τοξεύοντες 
ἀπὸ τῶν ἵππων, ὁπόσον δὲ προδιώξειαν οἱ Ἕλληνες, τοσ- 
οὔὗτον πάλιν ἐπαναχωρεῖν μαχομένους ἔδει. Ὥστε τῆς 
ἡμέρας ὅλης δίῆλθον οὐ πλίον πέντε καὶ εἴκοσι σταδίων, 

πο τ που νὰν γι πὐν ν΄ ΟΔὍἝΕ[,ὝὙΔΌΗῊ Μ᾿ 



718. Ἵ{τ. ΟΟΑΡ. 1, ρὅ 

’ ἈΝ Ν ΄ 
ἀλλὰ δείλης ἀφίκοντο εἰς τὰς κώμας. Ἔνθα δὴ πάλιν 
᾽ ’ - 

ἀθυμία ἦν. Καὶ Χειρίσοφος καὶ οἱ πρεσβύτατοι τῶν στρα- 
- - - ΕΝ] 9 - ΄ 

τηγῶν Ξενοφῶντα τιῶντο ὅτι ἐδίωκεν ἀπὸ τῆς φάλαγγος 
ΝῚ - 

καὶ αὐτός τε ἐκινδύνευε καὶ τοὺς πολεμίους οὐδὲν μᾶλλον 
’ ’ 

ἐδύνατο βλάπτειν. 
᾿Ακούσας δὲ Ξενοφῶν ἔλεγεν ὅτι ὀρθῶς αἰτιῷντο καὶ 

τὰ ΕῚ " » - ’ὔ ᾿] ψιν ’ὔ "» Ε 

αὐτὸ τὸ ἔργον αὐτοῖς μαρτυροίη. ᾿Αλλ᾽ ἐγώ, ἔφη, ἠναγ- 
κάσθην διώκειν, ἐπειδὴ ἑώρων ἡμᾶς ἐν τῷ μένειν κακῶς 

- Ἂ 

μὲν πάσχοντας. ἀντιποιεῖν δὲ οὐ δυναμένους. ᾿Επειδὴ δὲ 
ἐδιώκομεν, ἀληθῆ, ἔφη, ὑμεῖς λέγετε᾽ κακῶς μὲν γὰρ ποιεῖν 

- Ἀ - 

οὐδὲν μᾶλλον ἐδυνάμεθα τοὺς πολεμίους, ἀνεχωροῦμεν δὲ 
πάνυ χαλεπῶς. Τοῖς οὖν θεοῖς χάρις ὅτι οὐ σὺν πολλῇ 
ΨΥ, γ᾽ νΝ Ν, ὀλί ἦλθ “ 3λ ΄ Ν Ν 

ῥώμῃ, ἀλλὰ σὺν ὀλίγοις ἦλθον, ὥστε βλάψαι μὲν μὴ με- 
᾽ Ξ (ι. ἐἐ ΄, - Ν ἀἔοτὰ ες ΄ 

γάλα, δηλῶσαι δὲ ὧν δεόμεθα. Νῦν γὰρ οἱ μὲν πολέμιοι 
- , - 

τοξεύουσι καὶ σφενδονῶσιν ὅσον οὔτε οἱ Κρῆτες ἀντι- 
᾿᾽ὕ δύ »Μ ΙΝ. 4 Ν ἀλ εἶα - 0 Ρ' 

τοξεύειν δύνανται οὔτε οἱ ἐκ χειρὸς βάλλοντες ἐξικνεῖσθαι 
ὅταν δὲ αὐτοὺς διώκωμεν, πολὺ μὲν οὐχ οἷόν τε χωρίον 
ἀπὸ τοῦ στρατεύματος διώκειν, ἐν ὀλίγῳ δὲ οὐδ᾽ εἰ ταχὺς 

«ς 

εἴη πεζὸς πεζὸν ἂν διώκων καταλάβοι ἐκ τόξου ῥύματος. 
« - τ ᾽ χὰ ’ »" [] Ν δύ θ 
Ἡμεῖς οὖν εἰ μέλλομεν τούτους εἴργειν ὥστε μὴ δύνασθαι 
βλάπτειν ἡμᾶς πορευομένους, σφενδονητῶν τε τὴν τα- 
χίστην δεῖ καὶ ἱππέων. ᾿Ακούω δ᾽ εἶναι ἐν τῷ στρατεύματι 

- ς - 

ἡμῶν ἱΡοδίους. ὧν τοὺς πολλούς φασιν ἐπίστασθαι σφεν- 
δονᾶν, καὶ τὸ [βέλος αὐτῶν καὶ διπλάσιον φέρεσθαι τῶν 
Περσικῶν σφενδονῶν. ᾿Εκεῖναι γὰρ διὰ τὸ χειροπληθέσι 
τοῖς λίθοις σφενδονᾶν ἐπὶ βοαχὺ ἐξικνοῦνται, οἱ δὲ 'Ρόδιοι 

Ὁ - Ἅ ᾿ - 

καὶ ταῖς μολυβδίσιν ἐπίστανται χρῆσθαι. Ἢν οὖν αὐτῶν 
ἐπισκεψώμεθα τίνες πέπανται σφενδόνας, καὶ τούτῳ μὲν 

- » - ΡῚ ᾽ὕὔ - ιοι,.» ’ὔ 5 φ ᾿ 

δώμεν αὐτῶν ἀργύριον, τῷ δὲ ἄλλας πλέκειν ἐθέλοντι ἄλλο 
» - - - 

ἀργύριον τελὥμεν, καὶ τῷ σφενδονᾶν ἐντεταγμένῳ ἐθέλοντι 
»Μ - 

ἄλλην τινὰ ἀτέλειαν εὑρίσκωμεν, ἴσως τινὲς φανοῦνται 
« Γ δ΄ ἴνέ ᾽ - « “ Ν νυ » 5 - 

ἱκανοὶ ἡμᾶς ὠφελεῖν. ὋὉρώ δὲ καὶ ἵππους ὄντας ἐν τῷ 
στρατεύματι, τοὺς μέν τινας παρ᾽ ἐμοί, τοὺς δὲ τῷ Κλεάρχῳ 
καταλελειμμένους, πολλοὺς δὲ καὶ ἄλλους αἰχμαλώτους 

- ᾿ ’ὔ ᾽’ὔ ᾿ 

σκευοφοροῦντας. ἊΑν οὖν τούτους πάνταξ ἐκλέξαντες 
σκευοφόρα μὲν ἀντιδώμεν, τοὺς δὲ ἵππους εἰς ἱππέας κατα- 
σκευάσωμεν, ἴσως καὶ οὗτοί τι τοὺς φεύγοντας ἀνιά- 

σουσιν. "Εδοξε ταῦτα. Καὶ ταύτης τῆς νυκτὸς σφενδονῆται 
Ἀ - 

μὲν εἰς διακοσίους ἐγένοντο, ἵπποι δὲ καὶ ἱππεῖς ἐδοκε- 
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Ἔ , θ “--- ; Η , Ν λάδ μάσθησαν τῇ ὑστεραίᾳ εἰς πεντήκοντα, καὶ στολάδες καὶ 
θώρακες αὐτοῖς ἐπορίσθησαν, καὶ ἵππαρχος δὲ ἐπεστάθη 
Δύκιος ὁ Πολυστράτου ᾿Αθηναῖος. 

ΟΑΡΌΤ ἸΥ. 

’ - 

1 Μείναντες δὲ ταύτην τὴν ἡμέραν τῇ ἄλλῃ ἐπορεύοντο 
Ε] - 

πρωιαίτερον ἀναστάντες" χαράδραν γὰρ αὐτοὺς ἔδει δια- 
βῆναι, ἐφ᾽ ἢ ἐφο[βοῦντο μὴ ἐπίθοιντο αὐτοῖς διαβαίνουσιν 

2 οἱ πολέμιοι. Διαβθεβηκόσι δὲ αὐτοῖς πάλιν φαίνεται ὃ 
Μ θ 2 » [ ᾿, λί ς2 δὲ ᾿Ν ὃ 

ιθριδάτης, ἔχων ἱππέας χιλίους, τοξότας δὲ καὶ σφενδο- 
. 4, "ν 

νήτας εἰς τετρακισχιλίους" τοσούτους γὰρ ἤτησε Τισσα- 
, 

φέρονην καὶ ἔλαβεν, ὑποσχόμενος, ἂν τούτους λάβῃ, 
’ ᾽ “- Ν - 

παραδώσειν αὐτῷ τοὺς “Ἕλληνας, καταφρονήσας, ὅτι ἐν τῇ 
5 πρόσθεν προσ[ϑολῇ ὀλίγους ἔχων ἔπαθε μὲν οὐδέν, πολλὰ 

δὲ .Ὁ , - ᾽ Ν δὲ εῦ λὰ Ὁ 
ὲ κακὰ ἐνόμιζε ποιῆσαι. ᾿Επεὶ δὲ οἱ “Ἑλληνες διαβείβη- 

- - , 

κότες ἀπεῖχον τῆς χαράδρας ὅσον ὀκτὼ σταδίους, διέβαινε 
Ἂ ΕῚ ’ - 

καὶ ὁ Μιθριδάτης ἔχων τὴν δύναμιν. Παρήγγελτο δὲ τῶν 
τε πελταστῶν οὺἣς ἔδει διώκειν καὶ τῶν ὁπλιτῶν, καὶ τοῖς 

- » - ἣν - 

ἱππεῦσιν εἴρητο θαῤῥοῦσι διώκειν ὡς ἐφεψομένης ἱκανῆς 
Ἂ Ἁ 

4 δυνάμεως. ᾿Επεὶ δὲ ὁ Μιθριδάτης κατειλήφει καὶ ἤδη 
σφενδόναι καὶ τοξεύματα ἐξικνοῦντο, ἐσήμηνε τοῖς Ἕλλησι 
τῇ σάλπιγγι, καὶ εὐθὺς ἔθεον ὁμόσε οἷς εἴρητο καὶ οἱ 
« - Ἔλ ᾿ ς δὲ ᾽ 7) ἢ λλλ᾽ Μ ᾿ εὖ ᾿ 

ἱππεῖς ἤλαυνον" οἱ δὲ οὐκ ἐδέξαντο, ἀλλ᾽ ἔφευγον ἐπὶ τὴν 
δ χαράδραν. Ἔν ταύτῃ τῇ διώξει τοῖς βαρβάροις τῶν τε 
πεζῶν ἀπέθανον πολλοὶ καὶ τῶν ἱππέων ἐν τῇ χαράδρᾳ 

Δ Ν ν 

ζωοὶ ἐλήφθησαν εἰς ὀκτωκαίδεκα. Τοὺς δὲ ἀποθανόντας 
αὐτοκέλευστοι οἱ Ἕλληνες ἠκίσαντο, ὡς ὅτι φοβερώτατον 

6 τοῖς πολεμίοις εἴη ὁρᾶν. Καὶ οἱ μὲν πολέμιοι οὕτω πρά- 
ἕαντες ἀπῆλθον, οἱ δὲ Βλληνες ἀσφαλῶς πορευόμενοι τὸ 
λοιπὸν τῆς ἡμέρας ἀφίκοντο ἐπὶ τὸν Τίγρητα ποταμόν. 
Ι υ0 “λ τ δι ν λ Μ δ᾽ ν Ὁ ᾿ 

ἡ Ἐνταῦθα πόλις ἣν ἐρήμη μεγάλη, ὄνομα ὃ αὐτῇ ἣν Δά- 
» " Ε -- - 

ρισσα᾽ ᾧκουν δ᾽ αὐτὴν τὸ παλαιὸν Μῆδοι. Τοῦ δὲ τείχους 
“ Ὰ 

ἣν αὐτῆς τὸ εὗρος πέντε καὶ εἴκοσι πόδες, ὕψος δ᾽ ἑκατόν" 
- Ὡς ᾿, λ ε , ἃ Ὁ, ’ ὼ ᾽ δό 

του ὁὧὁὲε κυκλου 1) περιο ος ουο παρασαΎγαι ῳκο ὁμητο δὲ 

πλίνθοις κεραμίαις" κρηπὶς δ᾽ ὑπῆν λιθίνη τὸ ὕψος εἴκοσι 
8 ποδῶν. Ταύτην βασιλεὺς ὁ Περσῶν, ὅτε παρὰ Μήδων 



ἜΣΕΙ τ; ΘΑ: τ 0γ 

τὴν ἀρχὴν ἐλάμβανον Πέρσαι, πολιορκῶν οὐδενὶ τρόπῳ 
ἐδύνατο ἑλεῖν" ἥλιον δὲ νεφέλη προκαλύψασα ἠφάνισε 
μέχρι ἐξέλιπον οἱ ἄνθρωποι, καὶ οὕτως ἑάλω. Παρὰ 9 
ταύτην τὴν πόλιν ἣν πυραμὶς λιθίνη, τὸ μὲν εὗρος ἑνὸς 
πλέθρου, τὸ δὲ ὕψος δύο πλέθρων. ᾿Επὶ ταύτης πολλοὶ 
τῶν βαρβάρων ἧσαν ἐκ τῶν πλησίον κωμῶν ἀποπεφευ- 
γότες. 

᾿Εντεῦθεν ἐπορεύθησαν σταθμὸν ἕνα; παρασάγγας ἕξ, 10 
πρὸς τεῖχος ἔρημον μέγα πρὸς τῇ πόλει κείμενον". ὄνομα 
δὲ ἦν τῇ πόλει Μέσπιλα' Μῆδοι δ᾽ αὐτήν ποτε ᾧκουν. 

Ἦν δὲ ἡ μὲν κρηπὶς λίθου ἕεστοῦ κογχυλιάτου, τὸ εὗρος 
πεντήκοντα ποδῶν καὶ τὸ ὕψος πεντήκοντα. Ἐπὶ δὲ “ταύτῃ ΤΕ 

ἐπ κοδόμητο πλίνθινον τεῖχος, τὸ μὲν εὗρος πεντήκοντα 
πο ὧν, τὸ δὲ ὕψος ἑκατόν τοῦ δὲ κύκλου ἡ περίοδος εξ 
παρασάγγαι. ᾿Ενταῦθα ἐλέγετο Μήδεια γυνὴ βασιλέως 
καταφυγεῖν, ὅτε ἀπώλεσαν τὴν ἀρχὴν ὑπὸ Περσῶν Μῆδοι. 
Ταύτην δὲ τὴν πόλιν πολιορκῶν ὁ Περσῶν βασιλεὺς οὐκ 15 
ἐδύνατο οὔτε χρόνῳ ἑλεῖν οὔτε βίᾳ Ζεὺς δ᾽ ἐμβροντήτους 
ποιεῖ τοὺς ἐνοικοῦντας; καὶ οὕτως ἑάλω. 

᾽Εντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν σταθμὸν ἕνα; παρασάγγας τέτ- 15 
ταρας. Εἰς τοῦτον δὲ τὸν σταθμὸν. Τισσαφέρνης ἐπεφάνη, 
οὕς τε αὐτὸς ἱππέας ἦλθεν ἔ ἔχων καὶ τὴν ᾽Ορόντου δύναμιν 
τοῦ τὴν βασιλέως θυγατέρα ἔ ἔχοντος καὶ οὺς Κῦρος ἢ ἔχων 
ἀνέβη βαρβάρους καὶ οὺς ὃ βασιλέως ἀδελφὸς ἔ ἔχων βα- 
σιλεῖ ἐβοήθει, καὶ πρὸς τούτοις ὅσους ασιλεὺς ἔδωκεν 
αὐτῷ, ὥστε τὸ στράτευμα πάμπολυ ἐφάνη. ᾿Επεὶ δ᾽ ἐγγὺς 14 
ἐγένετο, τὰς μὲν τῶν τάξεων εἶχεν ὄπισθεν καταστήσας, 
τὰς δὲ εἰς τὰ πλάγια παραγαγὼν ἐμβάλλειν μὲν οὐκ ἐτόλ- 
μησεν οὐδ᾽ ἐβούλετο διακινδυνεύειν, σφενδονᾶν δὲ παρήγ- 
γειλε καὶ τοξεύειν. Ἐπεὶ δὲ διαταχθέντες οἱ Ῥόδιοι 1ὅ 
ἐσφενδόνησαν καὶ οἱ Σκύθαι τοξόται ἐτόξευσαν καὶ οὐδεὶς ἡ 
ἡμάρτανεν ἀνδρός, οὐδὲ γὰρ εἰ πάνυ προὐθυμεῖτο ῥᾷδιον 
ἦν, καὶ ὁ Τισσαφέρνης μάλα ταχέως ἔξω βελῶν ἀπεχώρει 
καὶ αἱ ἄλλαι τάξεις , ἀπεχώρησαν. Καὶ τὸ λοιπὸν τῆς 16 

ἡμέρας οἱ μὲν ἐπορεύοντο, οἱ δ᾽ εἵποντο καὶ οὐκέτι ἐσί- 
νοντο οἱ βάρβαροι τῇ τότε ἀκροββθολίσει" μακρότερον 
γὰρ οἵ [τὲ] Ῥόδιοι τῶν Περσῶν ἐσφενδόνων καὶ τῶν 
πλείστων τοξοτῶν. Μεγάλα δὲ καὶ τὰ τόξα τὰ Περσικά 17 

ἐστιν ὥστε χρήσιμα ἦν ὁπόσα ἁλίσκοιτο τῶν τοξευμάτων 



18 

19 

20 

21 

22 

29 

24 

08 ΟΥ̓ΕῚ ἘΧΡΕΡΙΤΊΙΟ. 

τοῖς Κρησί, καὶ διετίλουν χρώμενοι τοῖς τῶν πολεμίων 
, - 

τοξεύμασι. καὶ ἐμελέτων τοξεύειν ἄνω ἱέντες μακράν. Ἐ- 
’ δὲ Ν᾿ - λλὰ ᾿ - ’ὔ ᾿ “λ ὃ 

ρίσκετο δὲ καὶ νεῦρα πολλὰ ἐν ταῖς κώμαις καὶ μόλυβδος; 
ὥστε χρῆσθαι εἰς τὰς σφενδόνας. 

Καὶ ταύτῃ μὲν τῇ ἡμέρᾳ, ἐπεὶ κατεστρατοπεδεύοντο οἱ 
σ ’΄ - ὃ ᾿Ξ ρῷ ω - « ’ - 

Ἑλληνες κώμαις ἐπιτυχόντες, ἀπῆλθον οἱ βάρβαροι μεῖον 
ἔχοντες ἐν τῇ τότε ἀκροβολίσει' τὴν δ᾽ ἐπιοῦσαν ἡμέραν 
ἔμειναν οἱ Ἕλληνες καὶ ἐπεσιτίσαντο" ἣν γὰρ πολὺς σῖτος 
ἐν ταῖς κώμαις. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐπορεύοντο διὰ τοῦ πεδίου, 

Ν ’ -“ }  »’ » ΕΝ 

καὶ Τισσαφέρνης εἵπετο ἀκροβολιζόμενος. Ἔνθα δὴ οἱ 
σγν Σ 

Ελληνες ἔγνωσαν ὅτι πλαίσιον ἰσόπλευρον πονηρὰ τάξις 
εἴη πολεμίων ἑπομένων. ᾿Ανάγκη γάρ ἐστιν, ἣν μὲν συγ- 
κύπτῃ τὰ κέρατα τοῦ πλαισίου ἢ ὁδοῦ στενωτέρας οὔσης ἢ 
ὀρέων ἀναγκαζόντων ἢ γεφύρας. ἐκθλίβεσθαι τοὺς ὁπλίτας 
καὶ πορεύεσθαι πονήρως ἅμα μὲν πιεζομένους ἅμα δὲ καὶ 
ταραττομένους᾽" ὥστε δυσχρήστους εἶναι ἀνάγκη ἀτάκτους 
ὄντας. Ὅταν δ᾽ αὖ διασχῇ τὰ κέρατα. ἀνάγκη διασπᾶσθαι 
τοὺς τοτε ἐκθλι[ομένους καὶ κενὸν γίγνεσθαι τὸ μέσον τῶν 
κεράτων, καὶ ἀθυμεῖν τοὺς ταῦτα πάσχοντας τῶν πολεμίων 
ς ’, ».Ἀ ’ δέ ,ὕὔ ὃ ἍἌ ἀλλ 
ἑπομένων. Καὶ ὁπότε δέοι γέφυραν δια[αίνειν ἢ ἄλλην 
"τινὰ διάβασιν, ἔσπευδεν ἕκαστος βουλόμενος φθάσαι πρῶ- 
τος" καὶ εὐεπίθετον ἦν ἐνταῦθα τοῖς πολεμίοις. ᾿Επεὶ δὲ 
ταῦτα ἔγνωσαν οἱ στρατηγοί, ἐποιήσαντο ἕξ λόχους ἀνὰ 
ἑκατὸν ἄνδρας, καὶ λοχαγοὺς ἐπέστησαν καὶ ἄλλους πεν- 
τηκοντῆρας καὶ ἄλλους ἐνωμοτάρχας. Οὕτω δὲ πορευό- 
μενοι; ὁπότε μὲν συγκύπτοι τὰ κέρατα, ὑπέμενον ὕστεροι οὗ 
λοχαγοί, ὥστε μὴ ἐνοχλεῖν τοῖς κέρασι. τότε δὲ παρῆγον 
ἔξωθεν τῶν κεράτων. Ὁπότε δὲ διάσχοιεν αἱ πλευραὶ τοῦ 
πλαισίου, τὸ μίσον ἂν ἐξεπίμπλασαν, εἰ μὲν στενώτερον 
εἴη τὸ διέχον, κατὰ λόχους, εἰ δὲ πλατύτερον, κατὰ πεντη- 
κοστῦς, εἰ δὲ πάνυ πλατύ, κατ᾽ ἐνωμοτίας᾽ ὥστε ἀεὶ ἔκ- 
πλεων εἶναι τὸ μέσον. Εἰ δὲ καὶ διαβαίνειν τινὰ δέοι 
διάβασιν ἢ γέφυραν, οὐκ ἐταράττοντο, ἀλλ᾽ ἐν τῷ μέρει οὗ. 
λοχαγοὶ διέ(ϑαινον" καὶ εἴ που δέοι τι τῆς φάλαγγος. ἐπι- 
παρῆσαν οὗτοι. Τούτῳ τῷ τρόπῳ ἐπορεύθησαν σταθμοὺς 

ε 
τίτταρας. 

Ἡνίκα δὲ τὸν πέμπτον ἐπορεύοντο εἶδον βασίλειόν τι 
καὶ περὶ αὐτὸ κώμας πολλάς, τὴν δὲ ὁδὸν πρὸς τὸ χωρίον 
τοῦτο διὰ γηλόφων ὑψηλῶν γιγνομένην, οἵ καθῆκον ἀπὸ 
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τοῦ ὄρους ὑφ᾽ ᾧ ἦν κώμη. Καὶ εἶδον μὲν τοὺς γηλόφους 
ἄσμενοι οἱ "ἕλληνες, ὡς εἰκός, τῶν πολεμίων ὄντων ἱπ- 
πίων" ἐπεὶ δὲ πορευόμενοι ἐκ τοῦ πεδίου ἀνέβησαν ἐπὶ τὸν 25 
πρῶτον γήλοφον καὶ κατέβαινον ὡς ἐπὶ τὸν ἕτερον ἀνα- 
βαίνειν, ἐνταῦθα ἐπιγίγνονται οἱ βάρβαροι καὶ ἀπὸ τοῦ 
ὑψηλοῦ εἰς τὸ πρανὲς ἔξϊααλλον, ἐσφενδόνων, ἐτόξευον ὑπὸ 20 

. μαστίγων, καὶ πολλοὺς κατετίτρωσκον καὶ ἐκράτησαν τῶν 
Ἑλλήνων γυμνήτων καὶ κατέκλεισαν αὐτοὺς εἴσω τῶν 
ὅπλων" ὥστε παντάπασι ταύτην τὴν ἡμέραν ἄχρηστοι ἦσαν 
ἐν τῷ ὄχλῳ ὄντες καὶ οἱ σφενδονῆται καὶ οἱ τοξόται. ᾿Επεὶ 27 
δὲ πιεζόμενοι οἱ “Έλληνες ἐπεχείρησαν διώκειν. σχολῇ μὲν 
ἐπὶ τὸ ἄκρον ἀφικνοῦνται ὁπλῖται ὄντες, οἱ δὲ πολέμιοι 
ταχὺ ἀπεπήδων. Πάλιν δὲ ὁπότε ἀπίοιεν πρὸς τὸ ἄλλο 28 
στράτευμα, ταὐτὰ ἔπασχον: καὶ ἐπὶ τοῦ δευτέρου γηλόφου 
ταὐτὰ ἐγίγνετο; ὥστε ἀπὸ τοῦ τρίτου γηλόφου ἔδοξεν αὖ: 
τοῖς μὴ κινεῖν τοὺς στρατιώτας πρὶν ἀπὸ τῆς δεξιᾶς πλευ- 
ρᾶς τοῦ πλαισίου ἀνήγαγον πελταστὰς πρὸς τὸ ὄρος. 
᾿Επεὶ δ᾽ οὗτοι ἐγένοντο ὑπὲρ τῶν ἑπομένων πολεμίων, 99 
οὐκέτι ἐπετίθεντο οἱ πολέμιοι τοῖς καταβαίνουσι, δεδοικότες 
μὴ ἀποτμηθείησαν καὶ ἀμφοτέρωθεν αὐτῶν γένοιντο οἱ 
πολέμιοι. Οὕτω τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας πορευόμενοι; οἱ μὲν 20 
τῇ ὁδῷ κατὰ τοὺς γηλύφους, οἱ δὲ κατὰ τὸ ὄρος ἐπιπαρ- 
ἰόντες, ἀφίκοντο εἰς τὰς κώμας καὶ ἰατροὺς κατέστησαν 
ὀκτώ" πολλοὶ γὰρ ἦσαν οἱ τετρωμένοι. 

᾽Ενταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ τῶν τετρωμένων ἕνεκα 51 
καὶ ἅμα ἐπιτήδεια πολλὰ εἶχον; ἄλευρα, οἶνον, κριθὰς ἵπ- 
ποις συμ[βεβλημένας πολλάς. Ταῦτα δὲ συνενηνεγμένα 
ἦν τῷ σατραπεύοντι τῆς χώρας. Τετάρτῃ δ᾽ ἡμέρᾳ κατα- 
βαίνουσιν εἰς τὸ πεδίον. ᾿Επεὶ δὲ κατέλαίθεν αὐτοὺς ς.0 
Τισσαφέρνης σὺν τῇ δυνάμει, ἐδίδαξεν αὐτοὺς ἡ ἀνάγκη 
κατασκηνῆσαι οὗ πρῶτον εἶδον κώμην καὶ μὴ πορεύεσθαι 
ἔτι μαχομένους" πολλοὶ γὰρ ἦσαν ἀπόμαχοι, οἱ τετρωμένοι 
καὶ οἱ ἐκείνους φέροντες καὶ οἱ τῶν φερόντων τὰ ὅπλα 
δεξάμενοι. ᾿Επεὶ δὲ κατεσκήνησαν καὶ ἐπεχείρησαν αὐτοῖς 33 
ἀκροβολίζεσθαι οἱ βάρβαροι πρὸς τὴν κώμην προσιόντες, 
πολὺ περιῆσαν οἱ Ἕλληνες" πολυ γὰρ διέφερεν ἐκ χώρας 
δρμῶντας ἀλέξασθαι ἢ πορευομένους ἐπιοῦσι τοῖς πολε- 
μίοις μάχεσθαι. Ἡνίκα δ᾽ ἦν ἤδη δείλη, ὥρα ἦν ἀπιέναι 34 
τοῖς πολεμίοις" οὔποτε γὰρ μεῖον ἀπεστρατοπεδεύοντο οἱ 
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βάρβαροι τοῦ Ἑλληνικοῦ ἑξήκοντα σταδίων, φοβούμενοι 
μὴ τῆς νυκτὸς οἱ Ἕλληνες ἐπίθωνται αὐτοῖς. Πονηρὸν 

8ὅ γὰρ νυκτός ἐστι στράτευμα Περσικόν. Οἵ τε γὰρ ἵπποι 
Ι] “ὦ ΕΥ ᾿ - 

αὐτοῖς δέδενται καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ πεποδισμένοι εἰσὶ τοῦ 
Ν ’ “ ϑ , »92 , ΄ 

μὴ φεύγειν ἕνεκα, εἰ λυθείησαν, ἐάν τέ τις θόρυβος γίγνη- 
ται; δεῖ ἐπισάξαι τὸν ἵππον Πέρσῃ ἀνδρὶ καὶ χαλινῶσαι δεῖ 

, - Ν - 

καὶ θωρακισθέντα ἀνα[θῆναι ἐπὶ τὸν ἵππον. Ταῦτα δὲ 
πάντα χαλεπὰ νύκτωρ καὶ θορύβου ὄντος. Τούτου ἕνεκα 

- « 

πόῤῥω ἀπεσκήνουν τῶν ᾿Βλλήνων. 
σ 

86 ᾿ἘΕπεὶ δὲ ἐγίγνωσκον αὐτοὺς οἱ “Ἕλληνες βουλομένους 
ἀπιέναι καὶ διαγγελλομένους; ἐκήρυξε τοῖς Γἕλλησι συσκευ- 
άζεσθαι ἀκουόντων τῶν πολεμίων. Καὶ χρόνον μέν τινα 
1 ’ - ΄ « ΄ Ι] ὥς» . ..8 

ἐπέσχον τῆς πορείας οἱ βάρβαροι, ἐπειδὴ δὲ ὀψὲ ἐγίγνετο, 
"» - » - 

ἀπήεσαν᾽ οὐ γὰρ ἐδόκει λυσιτελεῖν αὐτοῖς νυκτὸς πορεύ- 
87 εσθαι καὶ κατάγεσθαι ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. ᾿Επειδὴ δὲ 

- » ΄ Πὸ .«,ὔ ε “πλλ' » ’ 
σαφῶς ἀπιόντας ἤδη ἑώρων οἱ ἡνες; ἐπορεύοντο καὶ 

᾽ Φ. ὃ ’ ΕΥ - “ ς ’ ’ 

αὐτοὶ ἀναζεύξαντες καὶ διῆλθον ὅσον ἑξήκοντα σταδίους. 
Καὶ γίγνεται τοσοῦτον μεταξὺ τῶν στρατευμάτων ὥστε τῇ 
ὑστεραίᾳ οὐκ ἐφάνησαν οἱ πολέμιοι οὐδὲ τῇ τρίτῃ, τῇ δὲ 
τετάρτῃ νυκτὸς προελθόντες καταλαμβάνουσι χωρίον ὑπερ- 

, σ 

δέξιον οἱ βάρβαροι, ἡ ἔμελλον οἱ Ἕλληνες παριέναι, 
, ΄ “ὉὋΟ ΄ , 

ἀκρωνυχίαν ὄρους; ὑφ᾽ ἣν ἡ κατάβασις ἦν εἰς τὸ πεδίον. 

48 Ἐπειδὴ δὲ ἑώρα Χειρίσοφος προκατειλημμένην τὴν ἀκρω- 
νυχίαν, καλεῖ Ξενοφῶντα ἀπὸ τῆς οὐρᾶς καὶ κελεύει λα- 
βόντα τοὺς πελταστὰς παραγενέσθαι εἰς τὸ πρόσθεν. Ὁ 

49 δὲ Ξενοφῶν τοὺς μὲν πελταστὰς οὐκ ἥγεν" ἐπιφαινόμενον 
γὰρ ἑώρα Τισσαφέονην καὶ τὸ στράτευμα πᾶν" αὐτὸς δὲ 

- ᾽ -»ν»ν 

προσελάσας ἠρώτα, Τί καλεῖς ; ὁ δὲ λέγει αὐτῷ, [Ἔξεστιν 
ὁρᾶν" προκατείληπται γὰρ ἡμῖν ὁ ὑπὲρ τῆς καταβάσεως 

- Ι] 

λόφος, καὶ οὐκ ἔστι παρελθεῖν, εἰ μὴ τούτους ἀποκόψομεν. 
᾽ λ ᾿, ᾽ - Ν λ , Ε ε δὲ λ » 

40 Αλλα τί οὐκ ἦγες τοὺς πελταστάς : ὁ δὲ λέγει, ὅτι οὐκ 
ἐδόκει αὐτῷ ἔρημα καταλιπεῖν τὰ ὄπισθεν πολεμίων ἐπιφαι- 

’,’ ᾽ λλὰ Ν “ » ν λ ᾿ θ σι 

νομένων. ᾿Αλλὰ μὴν ὥρα γ᾽, ἔφη, βουλεύεσθαι πῶς τις 
᾿ ν , ᾽ - » ΠῚ - ’ γ" - - 

41 τοὺς ἄνδρας ἀπελᾷ ἀπὸ τοῦ λόφου. ᾿Ενταῦθα Ξενοφῶν 
ὁρᾷ τοῦ ὄρους τὴν κορυφὴν ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ ἑαυτῶν στρα- 
τεύματος οὖσαν, καὶ ἀπὸ ταύτης ἔφοδον ἐπὶ τὸν λόφον ἔνθα 
τ ε , Σ λέ ὝΨ. τ ί 4 ὦ 
ἧσαν οἱ πολέμιοι, καὶ λέγει, Κράτιστον. ὦ Χειρίσοφε, ἡμῖν 

ἵεσθαι ὡς τάχιστα ἐπὶ τὸ ἄκρον᾽ ἣν γὰρ τοῦτο λάβωμεν, 
᾽ ᾿ὕ ᾿ δ᾽. ᾿ - “.«Ὁ "- ᾽ ’ » ΄ 

οὐ δυνήσονται μένειν οἱ ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ, ᾿Αλλά, εἰ βούλει, 
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μένε, ἐπὶ τῷ στρατεύματι, ἐγὼ δ᾽ ἐθέλω πορεύεσθαι" εἰ δὲ 
χρήζεις, πορεύου ἐπὶ τὸ ὄρος, ἐγὼ δὲ μενῶ αὐτοῦ. ᾿Αλλὰ 
δίδωμί 60!» ἔφη. ὃ “Χειρίσοφος, ὁπότερον βούλει ἑλέσθαι. 

Εἰπὼν ὁ Ξενοφῶν ὅτι νεώτερός ἐστιν αἱρεῖται πορεύεσθαι, 
κελεύει δέ οἱ συμπέμψαι ἀ ἀπὸ τοῦ στόματος ἄνδρας" μακρὸν 
γὰρ ἦν ἀπὸ τῆς οὐρᾶς, λαβεῖν. Καὶ ὁ Χειρίσοφος συμ- 
πέμπει τοὺς ἀπὸ τοῦ στόματος πελταστάς" ἔλαβε δὲ τοὺς 
κατὰ μέσον τοῦ πλαισίου. Συνέπεσθαι δ᾽ ἐκέλευσεν αὐτῷ 
καὶ τοὺς τριακοσίους οὺς αὐτὸς εἶχε τῶν ἐπιλέκτων ἐπὶ τῷ 
στόματι τοῦ πλαισίου. 

᾽ - 4 ’ ς 5" ’ ’ ς Β,. ἃ 

Εντεῦθεν ἐπορεύοντο ὡς ἐδύναντο τάχιστα. Οἱ δ᾽ ἐπὶ 
τοῦ λόφου πολέμιοι ὡς ἐνόησαν αὐτῶν τὴν πορείαν ἐπὶ τὸ 
» γὼ" Ν 3 ἂν. ΝΥ ς “ ἌΣ ὦ ᾷ Ἂ(0 ἄκρον; εὐθὺς καὶ αὐτοὶ ὥρμησαν ἁμιλλᾶσθαι ἐπὶ τὸ ἄκρον. 
Καὶ ἐνταῦθα πολλὴ μὲν κραυγὴ ἣν τοῦ “Ἑλληνικοῦ στρα- 
τεύματος διακελευομένων τοῖς ἑαυτῶν, πολλὴ δὲ κραυγὴ 
τῶν ἀμφὶ Τισσαφέρνην τοῖς ἑαυτῶν διακελευομένων. 
Ξενοφῶν δὲ παρελαύνων ἐπὶ τοῦ ἵππου παρεκελεύετο, 
“ - " - - 

Ανδρες, νῦν ἐπὶ τὴν «Ἑλλάδα νομίζετε ἁμιλλᾶσθαι, νῦν 
πρὸς τοὺς παῖδας καὶ τὰς γυναῖκας, νῦν ὀλίγον πονή- 

᾽ Γ Ν Ν ’ ΄ ΟὟ: 

σαντες ἀμαχεὶ τὴν λοιπὴν πορευσόμεθα. Σωτηρίδης δὲ ὁ 
Σικυώνιος εἶπεν, Οὐκ ἐξ ἴ ἴσου, ὦ Ξενοφῶν, ἐσμεν" σὺ μὲν 
γὰρ ἐφ᾽ ἵππου ὀχῇ; ἐγὼ δὲ χαλεπῶς κάμνω τὴν. ἀσπίδα 

φέρων. Καὶ ὃς ἀκούσας ταῦτα καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ 
ἵππου ὠθεῖται αὐτὸν ἐκ τῆς τάξεως, καὶ τὴν ἀσπίδα ἀφελό- 
μενος ὡς ἐδύνατο τάχιστα ἔχων. ἐπορεύετο ἐτύγχανε δὲ 
καὶ θώρακα ἔχων τὸν ἱππικόν" ὥστε ἐπιέζετο. Καὶ τοῖς 

͵ ’ - 

μὲν ἔμπροσθεν ὑπάγειν παρεκελεύετο, τοῖς δὲ ὄπισθεν 
παριέναι μόλις ἑπομένοις. Οἱ δ᾽ ἄλλοι στρατιῶται παίουσι 

Ἂ ᾿ὔ ᾿ Α - Ν ,ὔ "} κι ὡξ 

καὶ βάλλουσι καὶ λοιδοροῦσι τὸν Σωτηρίδην, ἔστε ἠνάγ- 
΄ 

κασαν λαβόντα τὴν ἀσπίδα πορεύεσθαι. ἐμ δὲ ἀναβάς, 

48 

{ 

4 

406 

47 

48 

49 

ἕως μὲν βάσιμα ἢ ἣν ἐπὶ Τοῦ ἵππου ἦγεν: ἐπεὶ δὲ ἄβατα ἢ 1} { 

καταλιπὼν τὸν ἵππον ἔσπευδε πεζῇ. Καὶ φθάνουσιν ἐπὶ 
τῷ ἄκρῳ γενόμενοι τοὺς πολεμίους. 
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ΟΑΡΟΊ' Υ. 

1 Ἔνθα δὴ οἱ μὲν βάρβαροι στραφέντες ἔφευγον ἢ 
ἕκαστος ἐδύνατο, οἱ δ᾽ “Ἕλληνες εἶχον τὸ ἄκρον. Οἱ δὲ 
ἀμφὶ Τισσαφέρνην καὶ ᾿Αριαῖον ἀποτραπόμενοι ἄλλην ὁδὸν 

ᾧχοντο. Οἱ δὲ ἀμφὶ Χειρίσοφον καταβάντες ἐ ἐστρατοπε- 
εὔσαντο ἐν κώμῃ μεστῇ πολλῶν ἀγαθῶν. Ἦσαν δὲ καὶ 

ἄλλαι κῶμαι πολλαὶ πλήρεις πολλῶν ἀγαθῶν, ἐν τούτῳ 
ὁ τῷ πεδίῳ παρὰ τὸν Τίγρητα ποταμόν. Ἡνίκα δ᾽ ἣν ξείλη, 
ἐξαπίνης οἱ πολέμιοι ἐπιφαίνονται ἐν τῷ πεδίῳ καὶ τῶν 
Ἑλλήνων κατέκοψάν τινας τῶν ἐσκεδασμένων ἐν τῷ πεδίῳ 
καθ᾽ ἁρπαγήν᾽ καὶ γὰρ νομαὶ πολλαὶ βοσκημάτων διαβι- 
βαζόμεναι εἰς τὸ πέραν τοῦ ποταμοῦ κατελήφθησαν. Ἔν- 
ταῦθα Τισσαφέρνης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ καίειν ἐπεχείρησαν 

4. τὰς κώμας. Καὶ τῶν Ἑλλήνων μάλα ἠθύμησάν τινες, 

ἐννοούμενοι μὴ τὰ ἐπιτήδεια, εἰ καίοιεν. οὐκ ἔχοιεν ὑπόθεν 
4 λαμβάνοιεν. Καὶ οἱ μὲν ἀμφὶ Χειρίσοφον ἀπύεσαν ἐκ τῆς 
βοηθείας" ὁ δὲ Ξενοφῶν ἐπεὶ κατέθη, παρελαύνων τὰς 
τάξεις, ἡνίκα ἀπὸ τῆς βοηθείας ἀπήντησαν οἱ Ἕλληνες, 

ὅ ἔλεγεν, Ὅρᾶτε, ὦ ἄνδρες “Ἕλληνες, ὑφιέντας τὴν χώραν 
ἤδη ἡμετέραν εἶναι ; ἃ γὰρ ὅτε ἐσπένδοντο διεπράττοντο, 
μὴ καίειν τὴν [βασιλέως χώραν. νῦν αὐτοὶ καίουσιν ὡς 

6 ἀλλοτρίαν. ᾿Αλλ᾽ ἐάν που καταλείπωσί γε αὑτοῖς τὰ ἐπι- 
τήδεια, ὄψονται καὶ ἡμᾶς ἐνταῦθα πορευομένους. ᾿Αλλ᾽, 
ὥ Χειρίσοφε, ἔφη, δοκεῖ μοι βοηθεῖν ἐ ἐπὶ τοὺς καίοντας ὡς 

ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας. Ὃὧ δὲ Χειρίσοφος εἶπεν, Οὔκουν 
ἔμοιγε δοκεῖ: ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς, ἔφη, καίωμεν, καὶ οὕτω 
θᾶττον παύσονται. 

1 Ἐπεὶ δὲ ἐπὶ τὰς σκηνὰς ἀπῆλθον, οἱ μὲν ἄλλοι περὶ τα 
ἐπιτήδεια ἦσαν, στρατηγοὶ δὲ καὶ λοχαγοὶ συνῆλθον. Καὶ 

ἐνταῦθα πολλὴ ἀπορία ἦν. Ἔνθεν μὲν γὰρ ὄρη ἣν ὑπερ- 

ύψηλα, ἔν()εν δὲ ὁ ποταμὸς τοσυῦτος τὸ [ῥάθος ἁ ὡς μηδὲ τὰ 
8 δόρατα ὑπερέχειν πειρωμένοις τοῦ βάθους. ᾿Απορουμέ- 

νοις δ᾽ αὐτοῖς προσελθών τις ἀνὴρ Ῥόδιος εἶπεν᾽ ᾿Εγὼ 

θέλω, ὦ ἄνδρες, διαβιβάσαι ὑμᾶς κατὰ τετρακισχιλίους 
ἐλ ὡς ἂν ἐμοὶ ὧν δίομαι ὑπηρετήσητε, καὶ τάλαντον 

9 μισθὸν πορίσητε. ᾿Ερωτώμενος δὲ ὅτου δέοιτο, ᾿Ασκῶν, 
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. Ν » - - ἔφη, δισχιλίων δεήσομαι: πολλὰ δ᾽ ὁρῶ ταῦτα πρόβατα 
- » δ 9 Ἂ) 

. καὶ αἶγας καὶ βοῦς καὶ ὄνους, ἃ ἀποδαρέντα καὶ φυση- 
«ς ’ὔ 

θέντα ῥᾳδίως ἂν παρέχοι τὴν διάβασιν. Δεήσομαι δὲ καὶ 10 
- - - Ν - 2 

τῶν δεσμῶν οἷς χρῆσθε περὶ τὰ ὑποζύγια" τούτοις ζεύξας 
» ᾽ , ᾿] 

τοὺς ἀσκοὺς πρὸς ἀλλήλους; ὁρμίσας ἕκαστον ἀσκὸν 
» » ᾽ ΝῚ "Ἂ 

λίθους ἀρτήσας καὶ ἀφεὶς ὥσπερ ἀγκύρας εἰς τὸ ὕδωρ, 
Ἂ 4. - 

διαγαγὼν καὶ ἀμφοτίρωθεν δήσας, ἐπιβαλῶ ὕλην καὶ γῆν 
τ ] ΄ 

ἐπιφορήσω: ὅτι μὲν οὖν οὐ καταδύσεσθε αὐτίκα μάλα 11 
"᾿ - ᾽ - τ 
εἴσεσθε" πᾶς γὰρ ἀσκὸς δύο ἄνδρας ἕξει τοῦ μὴ καταδῦναι" 
[ δὲ Ἀ ὃλ θά « ὕλ Ν ε το ’ γ ’ 

ὥστε δὲ μὴ ὀλισθάνειν ἡ ὕλη καὶ ἡ γῆ σχήσει. ᾿Ακούσασι 12 
ταῦτα τοῖς στρατηγοῖς τὸ μὲν ἐνθύμημα χάριεν ἐδόκει εἶναι, 

“ Ν ΄ 

τὸ δ᾽ ἔργον ἀδύνατον ἦσαν γὰρ οἱ κωλύσοντες πέραν 
- Ν - Ὁ Ἅ 

πολλοὶ ἱππεῖς, οἱ εὐθὺς τοῖς πρώτοις οὐδὲν ἂν ἐπέτρεπον 
’ οὖ - 

τούτων ποιεῖν. ᾿Ενταῦθα τὴν μὲν ὑστεραίαν ἐπανεχώρουν 18 
» Ἅ Α͂ φ᾿ Ν Ψ ’ 

εἰς τοὔμπαλιν ἢ πρὸς Βαβυλῶνα εἰς τὰς ἀκαύστους 
[4 , ;ὔ; 

κώμας, κατακαύσαντες ἔνθεν ἐξήεσαν" ὥστε οἱ πολέμιοι οὐ 
ἠλ, ἀλλὰ ἐθρ “ “ὦ τ ΐ- θ ΄ 

προσήλαυνον, ἀλλὰ ἐθεῶντο καὶ ὅμοιοι ἦσαν θαυμάζειν 
[ »Ἶ ’ σ ἢ ἡ Δ Ὺ Ἀ ὔ 5 “ "5 

ὅποι ποτὲ τρέψονται οἱ ἡνες καὶ τί ἐν νῷ ἔχοιεν. 
3 - ς Ν » “ 5 Ν Ἀν Ὁ » ἃ ῤ- 
Ἐνταῦθα οἱ μὲν ἄλλοι στρατιῶται ἀμφὶ τὰ ἐπιτήδεια ἦσαν" 14 

Ἁ “ 

οἱ δὲ στρατηγοὶ καὶ οἱ λοχαγοὶ πάλιν συνῆλθον, καὶ συν- 
ἀγαγόντες τοὺς ἑαλωκότας ἤλεγχον τὴν κύκλῳ πᾶσαν 

᾿] 

χώραν τίς ἑκάστη εἴη. Οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτι τὰ μὲν πρὸς 1; 
’ - ἘΡῸ ος ΔΩ Ε .Υ Γ Ὁ, δὲ Γ 

μεσημβρίαν τῆς ἐπὶ Βα[ϊυυλῶνα εἴη καὶ Μηδίαν, δὲ ἧσπερ 
-“ - ’ὔ Ε] 

ἥκοιεν, ἡ δὲ πρὸς ἕω ἐπὶ Σοῦσά τε καὶ ᾿Εκβάτανα φέροι, 
ἔνθα θερίζειν καὶ ἐαρίζειν λέγεται βασιλεύς, ἡ δὲ δια[βάντι 

" ᾽ 

τὸν ποταμὸν πρὸς ἑσπέραν ἐπὶ Λυδίαν καὶ ᾿Ιωνίαν φέροι, 
- ", 

ἡ δὲ διὰ τῶν ὀρέων καὶ πρὸς ἄρκτον τετραμμένη ὅτι εἰς 
Καρδούχους ἄγοι. Τούτους δὲ ἔφασαν οἰκεῖν ἀνὰ τὰ ὄρη ης 

- » 
καὶ πολεμικοὺς εἶναι, καὶ [Ξασιλέως οὐκ ἀκούειν, ἀλλὰ καὶ 
5 - ΕῚ ᾽ Ν Ν Ν ὌΠ ιαΥ 

ἐμβαλεῖν ποτε εἰς αὐτοὺς βασιλικὴν στρατιὰν δώδεκα 
Ἂ " - ᾿ εν τὰ 

μυριάδας" τούτων δὲ οὐδένα ἀπονοστῆσαι διὰ τὴν δυσχω- 
ρίαν. ὋὉπότε μέντοι πρὸς τὸν σατράπην τὸν ἐν τῷ πεδίῳ 
σπείσαιντο: καὶ ἐπιμιγνύναι σφῶν τε πρὺς ἐκείνους καὶ 
ἐκείνων πρὸς ἑαυτούς. 

᾿Ακούσαντες ταῦτα οἱ στρατηγοὶ ἐκάθισαν χωρὶς τοὺς 17 
΄, Ψ Ὰ- 

ἑκασταχόσε φάσκοντας εἰδέναι, οὐδὲν δῆλον ποιήσαντες 
᾽ Ὁ - - 

ὅποι πορεύεσθαι ἔμελλον. ᾿Εδόκει δὲ τοῖς στρατηγοῖς 
᾿ "ἃ - - μὴ δ, 
ἀναγκαῖον εἶναι διὰ τῶν ὀρέων εἰς Καροδούχους ἐμβαλεῖν 

ν᾿ - » 

τούτους γὰρ διελθόντας ἔφασαν εἰς ᾿Αρμενίαν ἥξειν, ἧς 
Ε 
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Ὀρόντας ἦρχε πολλῆς καὶ εὐδαίμονος. Ἔντεῦθεν δ᾽ εὔ- 
18 πορον ἔφασαν εἶναι ὅποι τις ἐθέλοι πορεύεσθαι. Ἐπὶ 

τούτοις ἐθύσαντο, ὕπως ὁπηνίκα καὶ δοκοίη τῆς ὥρας τὴν 
πορείαν ποιοῖντο" τὴν γὰρ ὑπερβολὴν τῶν ὀρέων ἐδεδοί- 
κέσαν μὴ προκαταληφθείη" καὶ παρήγγειλαν, ἐπειδὴ δει- 
πνήσειαν, συνεσκευασμένους πάντας ἀναπαύεσίαι, καὶ 
ἕπεσθαι ἡνίκ᾽ ἄν τις παραγγείλῃ. 



ΕΙΖΕῈ ΜΈΡΔΙ, ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ͂, ἘΧΗΙΒΙΤΙΟΝ, 1802, ν;ἃὲ5 

Ξ αὐσατὰ θὰ τὸ οϑβυβ. ΥΙΕΤΟΕ ἴοσ [86  Ρυδ!ϊοαύϊοι οὗ 

Ξ Ὑ6816᾽5 86 υ165."" 

ᾷ ς: Ν 
ἰ ἘΦ ἦτ 

8.6 “ΕΟ δ᾽ ΚΕΡΟΚΊΘΒ, 

ΟἸΑΒΒ ΧΧΙΧ, 
ν᾿ τ 

ἈΚ ΠΟΝΟΒῚ5 
----. 

ΟΑΤΑΤΟΟΌΝ 

ΒΟΡΙΜΕΝΤΑΝΥ, ΒΟΙΕΝΤΙΕΙΟ, ΕΡΌΘΑΛΤΙΌΝΑΙ,, ΑΝ 
ΟΙΑΒΒΙΟΛΙ, ὙΘΚΚΗ͂, 

ΤῸ ΟΟΙΠΒΘΈΘ, ΠΙΟῊ ΑΝῸ ΟἈΡΙΝΑΒῪ ΒΟΗΟΟΙ, 
ΑΝ ΒΕΠΕΙΝΒΤΕΌΟΤΙΟΝ; 
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ΠΟΡΘΙΜΕΝΤΑΒῪ Ξ5ΕΒΕΙΕ5. 

3. ΝΑΤΌΕΑΙ, ΡΗΙΓΠΟΞΌΟΡΗΥ, Ὀγ Ομ δ}]68 Του]πβοι. 18. 
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ΕΟ. 25. 
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ΛΑΟΊ, 1802; σιῖ Νοῖοβ δπὰ ἱπᾶθχ. 18. 
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7», ΘΑΙΑΝΙΒΜ, ΑΝΊΜΑΙ͂, ΑΝῸ ΨΟΙΜΑΙΟ ΒΠΒΟΤΕΙΟΙΤΥ 

ἘΥ δι. ὟΥ. 5. Ἠκννίβ. 15. θα. 
8, ΜΑΘΟΝΈΤΙΒΜ, Ἐχροβίοη οἵ, ὃν δὲν ὟΥ. 5. Ἡαυυῖβ. 88. 6. 

11. ΕΤΙΒΟΤΈΤΟ ΤΕΠΕΘΈΒΑΡΗ, Ηἰϊβίουυ οὗ, Ῥγ Εὶ. Ηἱρμίοη. 28. 
199. ΜΕΤΑΤΙΤΕΘΟῪ ΟΕ ΟΟΡΡΕΗ, ὃγ Β. Η. Τιαιθοῦη. 25, 
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90. ΒΠΑΒΤΙΝΟῸ ΑΝΤῚ ΘΤΑΉΕΥΙΝΟ ΟἿ 5ΤΟΝΕ, ΑΝῸ ΒΓΟΥγ- 
ΙΝῈ ὕρΡ ΟΕ ΒΕΙΌΘΈΕΒ, ὃν 11. -οη. βινώ. ΒαΓρογπο. 18, θα, 

90, ΘΙΟΤΙΟΝΑΕΥ ΟΕ ΤΕΚΜΗ͂ υβοᾶ ὈΥ Αγολϊτοοῖβ, Βυϊ]ᾶοΥ5, 
ἘΠ ΡΊΠΘΟΥΒ, βι νου ΟΥΒ, ἄο. 4. 

Τὴ ΟἹοῖι Ὀοαγάβ, δα. ; Π8} ΤΠΟΤΌΘΟΟ, θα, 

42, ΟΟΥ̓ΤΑΘῈ ΒΌΙΠΌΙΝΟ, ὃ. Ο. Β. ΑἸ]θη. 19. 
ἃ. ἘΟΌΝΘΑΤΙΟΝΗ ἃ ΟΟΝΟΒΕΤΕ ΜΟΒΚΒ, Ὀγ 15. Τοῦβοη. 18. ὦ, 46. ΤΥΜΈΣ, ΟΕΜΕΝΊΒ, ΜΟΚΝΤΑΙΒ, ΟΟΝ ΟΕΕΤΕ, ΜΑΞΤΙΟΒ, ἄς., Ὀν α. Ἐ. Βιιγη6}1. 15. θώ, 
57. ΤΑΈΜΙΝΟ ΑΝῸ ΨΕΝΤΙΠΑΤΙΟΝ, Ἐν Ο. Τοπη]ίμβου. 85. 
89, ΠΟΤ ΥΘΟΤΤΟΝ ΟΕ ῬΟΟΒ ΤΟΟΘΚΒ, ᾿γ Ο. Τοπιπξοι, 8. θά. 
111. ΑΒΟΗΈΕΒ, ΡΙΕΗΒ, ΑΝῸ ΒΙΤΤΕΕΞΒΕΞ, Ἐν ΥΥ. ΒΙαπᾷ. 15. θὰ, 
110. ΑΟΟΌΒΤΙΟΒ ΟΕ ΡΌΒΙΙΟ ΒΟΠΠΌΙΝΕΞ, ὈνΥΤ. Η. Βπηΐε. 15, 6, 
129, ΟΑΛΕΡΕΝΤΕΥ ΑΝῸ 9ΟΙΝΕΒΕΥ, Τουμᾶοὰ οπ Ἐοβίβοῃ δηᾶ 

Τγρᾶροϊά. 18. δώ, 
1295, ΤΥ ΠΞΤΕΑΤΙΨΕ ΡΙΑΤΕΞΒ ἰοὸ ἐπ6 ΡγΘοραΙηρ. 40. 45. θα.) 
124. ΒΟΟΕΒ. ΕῸΝΒ ῬΡΌΒΙΙΟ ΑΝῸ ΡΕΙΨΑΤΕῈ ΒΟΙΠΌΙΝΟΒ, 

Τουπαᾶρα ὁ Ποθίξου, Ῥυΐοο, πα Ττοάροϊά, 15, θὦ, 
1245. ΤΟΝ ΠΟΟΕΞ οἵ Βροοης Οοπβίγιποξίοη--- Τ)οβογ  ρεῖγο ῬΙαΐθϑ, 

4ϊο. 45. θά. 
127. ΛἈΚΟΗΙΤΕΟΥΊΙΤΕΒΑΙ, ΜΟΡΈΙΤΙ ΧΟ, Ῥιαρεῖοαὶ Τηβέσιο οη8, 

ὃν Τ᾿ Α. Εἰομαγάβοη. 15. θώ, 
128. ΥἹΤΈΕΌΨΤΌΒΒ ΑΒΟΗΙΤΕΟΤΌΒΕ, ἐγαηβιαιοᾶ ὃν 4. σις, 

ν11}} Ῥ]αἴοβ, ὅ8. 
190. ΟΘΚΈΟΙΑΝ ΑΠΟΗΤΤΈΟΤΠΗΕ, Ῥυϊποῖρ]ο8 οὗ Βοαπὲν ἴῃ, ΕΥ͂ 

ἴη6 Ἐδλυ] οἵ Αθογάοοῃ. 18. ; 
192. ΚΕΕΟΤΤΟΝ ΟΡ' ὈΥΓΕΙΙ ΓΝ Ο-ΠΟΤΙΒΈΞ, πῖῖῃ 5 ἱβοδέϊοηθ, 

ιυδηείτὶο8 οὗ Μαίογίαὶβ, ἄο,, Ὀγ 5. Η. Βγόοκβ, 27 ΡΊδῖρα, ὥς. θώ, 

ΜΑΟΗΙΝΕΗῪ ΑΝΌ ΕΝΟΙΝΕΕΗ͂ΙΝΕ. 
89, ΟᾺΑΝῈΒ ΑΝῸ ΜΑΟΘΗΙΝΕΕΥ ἘῸΝ ἘΛΙΞΙΝῈ ἨΕΒΑΥΥ 

ΒΟΘΙΕΞ, 6 Αγὸ οἵ Οομπβισιοίίηρ, ὃν Ζ. αἰσπη, 15. 
4, ΞΤΈΑΜ ἘΝΟΊΙΝΕ, ὃν Ὧν. Ταγᾶπου. 15. 
ἃ ΤΌΒΌΤΙΑΝ ΑΝΤῸ ΤῸΝ ΟΤΈΡΕΕΒ ΒΗΓΌΟΙΞ, ἱποϊυδίης {}ι0 

Βεϊταπηΐα απ Οὐμνναν Βγίάκοβ, ὃν α. Ὁ. Ἰθαρρβου, 15. θώ, 

ὙΙΕΒΤΙΣ ἀ ΟΟ0,., 96, ΙΝῪ ΓΑΝΕ. 
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47. ΤΟ ἩΤΗΟΒΈΕΝ, ἐμοὶν Οὐπβέσιοίίοι δπα ΠΠ]Πυνϊ παύου, Ὀγ ΑἸδη 
ϑίθυθμβοη. Σὲ 

ὅ9. ΞΤΕΑΜ ΒΟΙΓΒΉΈΒ, {μοὶν Οὐμπβένιοίίοπ ἃπα Μίαπαρθυιθηΐ, ἘΥ͂ 
Ἐ.. Αυτηβίσοησ. 18. θώ. 

02. ΒΑΤΙΨΑΥΞΒ, Οοπβίνιποξίοη, ΒΥ Κδὶν ΜΙ Βίορμοηβοθ. 329. 

ΟΩ», ΒΑΤΙΤΑΥ ΟΑΡΙΤΑΙ, ΑΝῸ ὈΙΥΙΠΕΝΌΜ, πὰ ἐδ ΒΕ 103 
οὗ ουκίηρ, Ὀγ Εἰ. ΤΠ). Ομδίίανσαυ. 18. 

(ὕο18. 02 δὰ 25 θουπᾶ ἰπ 1, 35.) 

67. ΟἸΟΟΚ ΑΝῸ ὙΥΑΤΟῊ ΜΑΚΙΝΑ͂, ἀμ Ομυσοι ΟἹοοῖ5 δᾶ 
Β6]18, Ὀγ ἘΣ. Β. Τ)ϑῃηΐβοη. 5. θά. 

78. ΒΘΤΈΑΜ ΑΝῸ ΤΟΟΟΜΟΤΊΟΝ, οἡ {πὸ Ῥυϊποῖρίο οὗ σομπϑοίηρ 
βοίθποθ τι Ῥυδοίϊοο, Ὀγ 4. ὅΐθυγθὶ!. 25. 

785. ΤΙΟΘΟΟΜΟΤΙΥΕῈ ἘΝΟΘΊΝΕΞΒ, Ὀγ 6. Τ). Το ρ86Υ. 18. ΘΖ. 

795, ΤΥ ΒΤ ΒΑΤΊΤΟΝΚΒ ΤῸ ΤΗΝ ΑΒΟΥ͂Ε. 4ϊο. 45. θα. 

98, ΜΕΟΗΑΝΙΝΜ ΑΝῸ ΟΟΝΒΕΤΕΠΟΤΙΟΝ ΟΕ ΜΑΟΗΙΝΗΞ, 
Ὀγ Ἐ. ΒΑΚοΡ; ἀπ ΤΌΟΙΚ ΑΝῸ ΜΑΟΉΗΙΝΈΝ, Ὀγ 4. Ναβυησίῃ, 
σι 290 νγοοάοιιίβ. 25. θά. 

114. ΜΑΟΗΙΝΈΞΡΥ, Οομπβίσποέίοη πα ον Είηρ, Ὀγ Ο.). ΑΒε]. 18. Θά. 

115. ῬΡΙΑΤῈΣ ΤῸ ΤῊΝ ΑΒΟΥ͂Ε. 4ϊο. 75. θά. 

189. ΒΘΤΈΑΜ ἘΝΟΊΝΕ, Μαιεπουηδίϊοαὶ ΤΉ ΘΟΥΥ οὗ, ὈΥ Τ. ΒΑΚΟΡ. 158. 

10ῦ, ἘΝΘΟΙΝΈΒΕΒ ΟΟἿΡΕ ΤῸ ΤῊΝ ΒΟΥΑΤ, ΑΝῸ ΜΕΗῈ- 
ΟΑΝΤΙΠῈ ΝΑΥΤΕΞ, Ὀν ἃ Ῥυδοίϊοαὶ Επρίηθοῦ. ουβοα ὈΥῪ 
Ὡ. Ἐς Μοσαγίηγ. 95. 

ΟΙνι. ΕΝΕΑΙΝΕΕΗΙΝΕ, ὅδε. 

18. ΟΥΥΤΙ, ἘΝΟΙΝΈΒΕΙΝΟ, Ὀγ Η. Τὰν δπᾶ ΘΟ. ΒΕ. ΒΌΓΠ6]1. 45. θΖ. 

29. ΘΒΑΙΝΙΝΟ, ὈΙΒΤΕΙΟΥΒ ΑΝῸ ΤΑΝΏΡΝ, Ὀγ α. Ὁ). Τοιρεθυ. 15. 
(τ Νο. 90, ΤΒΑΙΝΑΟΒ ΝΡ ΒΈΨΓΑΘΕΒ ΟΡ ΠΟΥΝΒ, 2 γ018. ἴῃ 1, 95.) 

91. ΕΙΙΞΙΝΚΙΝΟ, ΒΟΕΙΝΟΘ, ΑΝῸ ΡΌΜΡ ὙΥΟΞΒΚ, "γ 75. 6. 
ϑ 1661], τουϊβοα Ὀγ αἰ. ΒΕ. ΒΌΓη61]1. 15. 

40. ΒΟΑΏ-ΜΑΚΙΝ6 ΑΝῸῚ ΜΑΙΝΤΈΝΑΝΟΕΝ ΟΕ ΜΑΟΑΘΑ- 
ΜΙΒῈ.) ΒΟΑΛΌΒ, Ὀγ ὅδπη. ϑι:ν 4. Βαγρογθθ. 18. θΘ(, 

00. ΤΑΝῸ ΑΝῸ ἘΝΟΙΝΈΒΕΙΝΟ ΜΌΒΥΕΥΙΝΟ, ὃγ Τ. Βαῖκον. 29, 

ΨΙΒΤΌΕ ἃ Ο0., 36, ΙΥΥ ΙΔΝΕ. 
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09, ΛΑΟΘΒΙΟΌΠΙΠΌΞΑΙ, ἘΝΟΙΝΕΈΕΒΙΝΟ, ΒΟΤΠΌΙΝΟΒ, ΟΤΙΥ Ὲ 
ῬΟΜΈΗΒ, ΕἸΕΙ) ἘΝΘΙΝΈΒ, ΜΑΟΗΙΝΕΕΥ, ΑΝ 
ΤΜΡΙΕΜΈΝΤΗ, ὃν α. Η. Απάγονβ 88, 

715. ἘΟΟΝΟΜΥ ΟΕ ΕΕΙ, ὃν Τ΄ Β. Ῥυϊάοαυχ. 18. 

805, ἘΔΓΒΑΝΚΙΝΟ ΤΑΝῸΒ ἙΒΟΜ ΤῊΗΞ 58Α, ὃν 7. ὙΥβρίηβ. 25, 

82. ΓΑΤΕΒ ῬΡΟΥΕΗ, 848 δρρ) θᾶ ἕο Μ118, ὅο., Ὁγ Φ. ΟἸγππ. 22, 

ΧΑ ΤΕΒΑΤΙΒΕ ΟΝ ΟΑΒ ΜΨΟΈΚΒ, ΑΝῸ ΤῊΗΕ ΡΒΑΟΤΙΟΙΒ 
ΟΕ ΜΑΝΌΒΑΟΤΌΕΙΝΟ ΑΝῸ ΘΙΞΤΕΒΙΒΌΤΙΝΕῈ ΟΟΑΙ 
ΟΑΞ, ὃν 5. Ηπρηθβ, Ὁ... 95. 

83 χα, ΤΥ ΑΤΕΒ-ΟΚΚΒ ΒῸΚΒ ΟἸΤΙΕΒ ΑΝῺ ΤΟΥ͂ΝΒ, ὃν 8, 
Ἠυρ}65. 85. 

117. ΒΌ ΒΤ ΕΕΕΑΝΈΟΤΙΚ ΒΟΥ ΕΥΙΝΟ, ΑΝῸῚ ΒΑΝΟΊΝΟ ΤῊΝ 
ΤΙΝῚ νπτμπουῦ τπὸ Μαρποῖ, Ὁ Τ. Ἐθηνοκ, πὶ Δἀάϊίομβ 
Ἐγ ΤΠ Βακον. 25. θά. 

118, ΟἸΥΊΙ, ἘΝΟΙΝΕΈΒΕΙΝΟ ΟἿ ΝΟΒΤΕῚ ΑΜΈΒΙΟΑ, ὃγ ἢ), 
Ξίθγομβοη. 958. 

190. ΗΙΥΘΒΑΤΙΙΟ ἘΝΟΙΝΈΕΈΞΒΕΙΝΟ, ὃν α. ΒΕ. ΒαγηοΙ]. 8, 

121. ΒΙΥΕΕΒ ΑΝῸ ΤΟΒΒΕΝΤΗ͂, απ 4 Ττοδίῖβο οὐ ΝΑΥῚ- 
ΟΑΒΙΕ ΟΑΝΑΤΘ ΑΝῸ ΕΙΨΕΗΒ ΤΉΑΤ᾽ ΟΑΕΕΥ ΒΑΝῸ 
ἈΑΝῺῸ ΜῦΤ),, ἔγοπι πὸ Τα] δη οἵ Ῥδὺὶ Εὐϊβδὶ, 2.5, θά, 

125. ΟΟΜΒΌΒΤΙΟΝ ΟΕ ΟΟΑΙ, ΑΝῸ ΤῊΝ ῬΡΒΕΥΕΝΤΙΟΝ 
ΟΕ ΞΜΟΚΕ, ὃγ Ο. Ὗγγο ὙΠ] αμβ, Μ.1.Ο Ὲ. 88. 

ΘΗΙΡ-ΒΌΠΕΌΙΝΩ ΑΝΌ ΝΑΝΙΘΑΤΙΟΝ. 

81. ΝΑΥ͂ΑΙ, ΛΒΟΗΙΤΕΟΤΌΞΒΕ, ὃν 1. Ῥοακο, 8:, 

59». ΒΞΉΤΡΕ ΕῸΝ ΟΟΕΑΝ ΑΝῸ ἘΠΥΕᾺΝ ΒΕΒΥΙΟΕ, Οοπείσυοίίοπ 
οὗ, ὈγΥ Οδρίδϊπ Ἡ. Α. βοιιτπογίοϊ ας. 18. 

δΌκν, ΑΤΥΤΙΑΚ ΟΕ 1ῦ ῬΙΑΤΕῈΒ ΤῸ ΤῊΝ ΑΒΟΥ͂Ε, ὭὌγανπι ἴοῦ 
α' ῬῬυαοῖοο 4ϊῖο. 75. θά. 

ὅλ. ΑΒΤΙΝΟ, ΜΑΒΤ- ΜΑΚΙΝΟ, δὰ ἘΙΘΟΟΙΝΕ ΟΕ ΒΗΤΡΆ, 
Ὀγ Ἡ. Κιρρίηρ. 15. θα, 

ΥΙΕΚΤΌΕ ἃ ΟΟ., 36, ΙΝὟῪ ΓΚΑΝΕ. 
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δ45, ΤΟΝ Β5Η1Ρ-ΒΌΙΠΌΙΝΆΕ, ᾿γ 4. αταηίματω, 254, θώ. Ὡ 

δάνν, ΑΤΤΙΑΒ. ΟἿ 24 ῬΡΙΑΤῈΞΝ ἰο {Π9 ργοοθᾶάϊπρ. 4ϊο. 225. Ο(. 

δῦ. ΝΑΥΙΘΑΤΊΟΝ ; {π6 ϑδ1]ονΒ ὅθα ΒοΟΚ : ΠῸν ἰο Κϑορ ἴδ Τοῖς 
δηᾶ Δ οΥΪ 1Ὁ οὐ, ἄο.; Τῶν οἵ ϑἴοντηβ, δπα Ἐχρ]δηδίϊοι οἵ 
Τουτηβ, ὈῪ 4. αὐθοπυνοοᾶ, 25. 

80, ΜΑΒΙΝῊῈ ἘΝΟΊΝΕΞ, ΑΝῸ Κ5ΤΈΑΜ ὙΕΠΒΕΙ ΒΚ, ΑΝῸ ΤῊΠ 
ΒΟΒΕΥ͂Ν, ὃγ ΒΗ. Μυσγαγ. 25. θά. 

88 δὲδ. ΒΉΤΡΒ ΑΝῸῺ ΒΟΑΎΥΞ, Εουταβ οἵ, Ὀγ Ὗ. ΒΙαπᾶ. 18. θώ. 

99. ΝΑΠΤΊΟΑΙ, ΑΘΤΒΟΝΟΜΥ ΑΝῸ ΝΑΥΙΟΑΤΊΟΝ, ὃγ 7. Ἐ. 
Υυσηρ. 

10ῦΣ, ΝΑΥΙΘΑΤΙΟΝ ΤΑΒΙ ΕΞ, ἴον [56 τὶ ἢ ἐμο αθονο. 15. 0. 

106. ΒΗΤΡΒ᾽ ΑΝΟΉΗΟῊἪΝ ἴον 21} ΒΕ ΎΥΙΟΕΒ, Ὀγ α.. Οοἰβ6}1, 18. (1), 

149. ΒΑΙΤΒ ΑΝ ΒΑΤΤΑΜΓΑΚΙΝΟ, Ὀγ ΤΠ. Κίρρίησ, Ν.Α. 95. 64. 
1δὅ. ἘΝΟΙΊΝΕΕΒΕΚ ΟΑΟἸΡῈ ΤῸ ΤΗῊ ΒΟΥΛῚ, ΑΝῸ ΜΕῈ- 

ΟΑΝΤΙΠΕ ΝΑΥΊΕΝ. 55. 

ΑΝΙΤΉΜΕΤΙΟ ΑΝΌ ΜΑΤΗΕΜΑΤΙΟΞ. 

θ. ΜΕΟΗΑΝΤΟΞΒ, Ὀγ ΟἸδυ]65 ΤΌυΠπβοπ. 18. θα, 

89, ΜΑΤΗΕΜΑΤΊΙΟΑΙ, ΤΝΒΤΕΌΜΕΝΤΘ, ΤΉΕΙΒ, ΟΟΝΒΤΕΤΠΟ- 
ΠΊΟΝ, ὕϑῇ, ἄο., Βγ ὅ. Ε΄. ἩοδίμοΡ. Νδν Παξξίοπ, 19, δώ, 

615, ἘΕΑΘΥῪ ΒΠΒΟΚΟΝΕᾺ ἴον ἔμ Μοαβιιγουηθπῦ οὗ Τιϑπᾶ, ΤΑΡ]65 
οὗ Δ οΥΪ αὖ ἔγομι 25. θώ. ἴο 208. Ῥ6} δοῦθ, ἃηα γ]ιδίϊοπ οὗ 
Ταπα ἔγοτα 31 ἴο 31,000 ρδῖ δοῦβ, Ὀ.Ὶ Α. Αὐπαπ. 15. θά. 

τὸ. ΘΕΟΜΈΤΕΥ, ΘΕΒΟΒΙΡΤΙΨΕ, νι} ἃ ΤΏρονΥ οὗ ϑμδᾶάουνβ απ 
Ῥογβρθοζίνρ, δπα ἃ Τ) βου ρθϊοη οἵ {Π6 ῬΥΙΠΟΙΡ]65 ἃηα Ῥγδοίϊοθ 
οὗ Ιβοπιθίυϊοαὶ Ῥειο͵θοξίοιι, Ὁ 4. Ε'. Ἡοαῖμου. 25. 

σϑ. ΒΟΟΚ-ΚΈΡΙΝΟ ΑΝῸ ΟΟΜΜΈΒΟΙΑΙ, ΡΗΒΑΒΕΟΙΤΟΟΥ, 
ὈΥ Δάπηθ85 Πδάίαοη. 18. 

84. ΛΕΙΤΗΜΈΤΙΟ, νιῦλ πυμιογοιιβ Τύχαυηρ]68, Ὀγ ὅ. Ἐ.. Ὑοιισ. 
15. θά. 

84»; ΚΕῪ ΤῸ ΤΗΕ ΑΒΟΥ͂Ξ, ὑγῦ. Ἐ. Ὑοιηρ. 15. θά. 

ΨΙΕΤΟΌΕ ἀ Ο60., 36, ΝΥ ΓΑΝΕ. 

η 

ῶν Ὧν) τ Οὐ 5 Ὰ 
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85, ἙΩΠΑΤΊΟΝΑΙ, ΑἈΒΙΤΉΗΜΈΤΙΟ: ΤΆΌ]68 ἴον ἴπ6 ΟαἹσαϊαίίοπ 
οἵ β''πηρ]0 Τηΐουοβὲ, νυ ἢ Τραν  μπ8 ἴον Οοτωροιπᾶ πέοργοϑέ, 
δηἃ Αππηυεῖοβ, Ὀγ ΟὟ. Η ΡΒ. 25, - 

80. ΑΙΙΘΈΒΗΑ, ὃν 7. Ηυδᾶοπ. 99.΄ 
805, ΚΕΥ ΑΝῸ ΟΟΜΡΑΝΙΟΝ ΤῸ ΤῊΝ ΑΒΟΥΕ, ὺὕγ 5. Ἐ. 

γοῦμπρ. 18. θά. 

88. Ε ΠΟΙ 5 ΟΕΟΜΈΤΕΥ, νἱῦι Ἐββαν οἱ Τιορῖὶο, Ὁ. Ἡ. Γανν. 9.9, 

90. ΘΚΟΜΈΤΕΥ, ΑΝΑΤΥΤΊΟΛΔΙ, ΑΝῸ ΟΟΝΊΟ ΒΕΟΤΊΟΝΗ͂, ὃ 
εἶ. ΙΔ; 12. 

91. ΡΙΑΝΕῈ ἃ ΒΡΗΠΈΙΟΑΙ, ΤἙΒΙΘΟΟΝΟΜΈΤΈΗΥ, ὃγ 7. Ηδππ. 99. 

995. ΜΕΝΒΘΌΞΒΑΤΙΟΝ, ὃν Τ. Βακου. 18. 0 ώ. 

94. ΤΟΘΑΒΙΤΉ ΜΒ, ΤΆΡ]65 οὗ; στ ΤΆ0]65 οὗ Νξδιγαὶ βῖποβ, Οο- 
Β1Π68, δηἃ Τδηροηΐθ, ὉΥ Η. Ιν. 325. ΟΩ, 

97. ΒΤΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ὈΥΝΑΜΤΟΡΗ, Ὀγ Τ. Βακοῦ. 18. 

101. ΘΙΕΕΕΒΈΝΤΤΙΑΙ, ΟΑΙΟΌΌΞΚ, ὃν ὟΥ. 5. Β. ΥοοΙμουβο, 18, 

101Χ. ΕΙΑΗΤΒ ΑΝ ΜΕΛΒΝΕΒ ΟΥ̓ ΑἸ, ΝΑΤΊΟΝΗ͂; 
ὙΥ οἰριῖβ οἵ Οοἴηβ, απα Ὀϊν βίουιβ οἵ Τίτηθ ἢ ἢ τη6 Ῥυεϊποῖρ] 65 
ΒΟ. ἀοθίουσηϊπθ {πὸ Ηδίο οἵ Εχομδηρσο, ὃν ὟΥ. 5. Β. ὕ7οο!ϊ- 
Βοιβο. 15. θα. 

102. ΤΝΤΤΕΘΈΑΙ, ΟΑΤΟΌΤΙΌΝ, ᾿γ Ἡ. Οὐχ. 12. 

108, ΤΝΤΕΘΟΈΉΤΑΙ, ΟΑΤΟΌΤΙΌΝΚ, Ἐχαπιρ οβ οὗ, Ὁν ὅ. Ηδπη. 14. 

104. ΘΙΕΕΕΕΈΝΤΤΙΑΙ, ΟΑΤΟΌΠΞ, Ἐχαηιρὶθβ οὗ, υυῖτι ΞΟ αὔθ β, 
Ὁγ 7. Ἠδάάοῃ. 18. 

106. ΑΥἸΘΈΒΕΑ,.- ΘΕΟΜΈΤΕΥ, απὰ ΤΕΤΘΟΘΟΝΟΜΈΤΕΥ, ἘΕἰγθὲ 
ΜποπιοΠΪΟΆ] 1 5ΒΟῚΒ ἴῃ, ὈῪ 186 ρν. Τ᾿. Ῥ. Κιγκυθδη, 18. θά. 

191. ΒΠΑΘΥ -ἘΟΚΟΝῈΝ ἘῸΝ ΜΙΠΠΕΉΒ, ΕΛΈΜΈΕΗΝΕ, ΑΝῸ 
ΜΕΒΟΗΑΝΈΤΗ, βοσνὶπρ [6 αῖιθ οὗ ἀπ Θυδηϊιεν οὗ Οογη, 
νΊτἢ τ0 ΑΡΡγοχίνμδῖο ἡ 16 οἵ Μ|Π|]-βίομθβ απ ΜῈ] ουκ. 15. 

. 1806, ΒΌΘΙΜΕΝΤΑΒΗΥ ΑἘΙΤΗΜΈΤΤΙΟ, ὃν ὅ. Ηδάδοη, οαϊξοᾶ ὈΥ͂ 
Α. Αὐτηδπ. 8. θά. 

1597. ΚΕῪ ΤΟ ΤῊΝ ΑΒΟΥ͂Ε, ὃν Δ. Αυτηδη. 12, θά. 

147. ΞΒΤΕΡΡΙΝΟ ΞΤΟΝῈ ΤῸ ΑΞΒΙΤΗΜΈΤΙΟ, ὃγΥ ΑΡγδδδπι 
Ασιηδη, βομοο! πιδβίον, ΤἸν]οῖρη, Βοᾶβ, 18, 

148, ΚΕΥ ΤῸ ΤῊΝ ΑΒΟΥ͂Ε, ὃν Α. Ασγῆδη, 16. 

ΥΙΚΤΌΕ ἃ ΟΟ., 36, ΙΥΥ̓͂ ΠΑ͂ΝΕ. 



ΝΕ ΒΕΒΙΕΒΚ ΟΕ ἙΏΟΑΤΊΟΝΑΙ, ΜΟΒΚΘ. 

17:18 ϑογῖο8 ἐ8 Ζερέ ἐπι ἐΐγδο δέψϊοϑ οὐ διηαὶηρ-ττ δ ῥγίοθβ 9 εαοῇ 
αγὸ φίυθη ἐπι οοἰμηιτδ αὐ ἐδ ὁπ οΥ ἐλι6 [ἴπι68.} 

94. 8 [-Ὁ Ξ-- ᾿Ξ 

ἨΙΒΤΟΒΙΒΒ, ΘΠΑΜΜΑΤΒ, ΑΝῸ ῬΙΟΤΙΟΝΆΠΙΕΒ, Ξ 5 Ε Ξξ 

8. α..} 9. ἄ.] 9. ἃ. 
1. ἘΝΟΤΙΑΝΤ,, Ηἰβέουυ οἵ, "γ ὙΥ. Τ). Ἡαυαοα 140 5050 
δ. ΘΒΕΈΟΘΕ, Ηϊβέουυ οὗ, Ὀγ Ὗ. Ὁ. Ἠδυζοπι 

δα Ε. Γιονΐοπ ἢ. 20|86|40 
7. ἘΟΜΈῈ, ἩΗϊβίουν οὗ, Ὀγ Εἰ. Τρία ἣ 20[90,440 
9. ΟΠΚΟΝΟΤΟΟΘΥῪΥ ΟΕ ΟἸΨΊΙ, ΑΝ ἘΟΟΙΕ. 

Βἰαβίϊοαὶ ἩΗϊβίοσυ, Τὐϊογαΐισο, Αὐῦ, δῃᾶ 
ΟἸν" βαξίομ, ἔγουλ [μ0 θδυ]οβῦ Ρουϊοᾶ ἴο 
{πὸ ργθβθηῦ {ϊπ|0 ὲ .7ζ2 6.186}; 49 

11. ἘΝΟΤΙΒῊ ΘΝΑΜΜΆΑΝ, ΒΡ ΠΣ ΟἸαιῖκο Ὁ 

115, ἩΑΝΌΒΟΟΚ ΟΙ' ΟΟΜΡΑΒΑΤΊΥΕ ΡΗ1- 
Ἰοίσαν, Ἐγ Εγαδ Οασκθ .. 5 Ὁ. .]190 

12, ἘΝΘΤΙΒῊ ΤΙΟΤΤΟΝΑΠΎΥ, δθονθ 100,000 
σοτα8, οὐ 80,000 τιογθ ἴμδὴ ἵπ ΔΗΥ͂ ἩΑΜΡῚς 
πΟΚ. ΒΥ ἘΓγὰθ ΟἸανκο . ᾿ Α 80.,40|6060 

----ο------ “  ν1Π’| ἐπ χθλθερ δ6|600 

14. ΑἸ ΕΞ ΘΕ ΑΜΜΆΑΡ, ᾿γ Η. Ο. Ηδυ οι. 110 
18. ------- ΠΙΟΤΙΟΝΑΒΥ͂, ὃγ Η. ΕΒ. Ηδη}- 

1τοῦν Ὑ0ὺ]. 1. ατοοῖς.- -ΠρΊΒα.. - 20 
17. -------------------- γ0]. 2, Ἐπ ΒΕ --- ὅτοο 120 

Οοπηρ]οίθ ἴῃ 1 το]. ὃ : 40[ὅ0δ6 

----- ὁ ὦ“ "πὶ Θνινεδ 00,0ὃ 

190. ΤΑΤῚΝ ΘΒΑΜΜΆΑΗ, ὃγ Τ. Θοοανίη.. 10 
20. ὈΙΟΤΙΟΝΑΒΥ͂, ὃὈγ 1. ἀοοάπίη. 

γο]. 1. Τιιτϊπ- --ΕΠρ θ΄ 20 
Ὁ, ---- --------------- ο]. 2 ΣῊ τε ΠΝ 10 

--------- Οοιηρ]οῖο ἴῃ 1 ΡΝ ᾿ : .1856[{4060|09} 0 

--- πιὰ ΟΥαπιτηΣν δθι|θυ 
2,. ΒΈΕΝΟΗ ΟΒΑΜΜΆΑΆΡ, ὃν α΄. 1,. δίναιιθβ [10 

ΨΙΑΤΌΕ ἃ 6Ο., 26, ΝΥ ΤΑΝΕ. 



10 ΝΕΥ͂ ΒΕΕΙΕΒ ΟΕ ΕΟΟΟΛΑΤΊΟΝΑΙ, ΟΚΚΒ. 

ἨΙΒΤΟΉΙΕΒ, ΟΝΑΜΜΑΉΒ, ΑΝΤῸ ΘΙΟΤΙΟΝΑΉΤΕΞΒ, 

Ζ 

φῦ, ἘΒΕΝΟΗ ὈΙΟΤΙΟΝΑΒΥ, ὃγ Α. Ἐπ. 
Ψ0..". ῬΥΘΠΟΙ-- ΕΉΡΙΒΗ.. ᾿ 

θρ.,..-.-.----- Ὑγ0]. 9, ον, 

Οομρ]οίθ ἰῃ 1 τοὶ]. . 

,. ὙΠ ΟὙΒΙΉΤΠΔΥ 

27. ΤΤΑΤΤΑΝ ΘΟΕΒΑΜΜΆΑΉΗ, ὃγ Δ. ΕἸνοβ. 

28 ΤΕΙΘΙΟΤ ΘΙΟΤΙΟΝΑΒΥ͂, ὃν 
Α. Ἐϊνοβ, Υο)ϊ. 1. Τί] ἰδη --- Ἐρρίδι -π 
ἘτοπΟἢ 

90, ---ο------- γο]. 5 ΠΕ ΎΥΕ, ΝΠ ΎΒ Σ ΔΤῚ 
92, -- - - ---- γοὶ. 8, ἘΎΘΠΟ}---Τελ] ἴα η--- ἘΠ ρΡΊ 15} 

Οοτρ]οίθ ἴῃ 1 το]. 
---- Ὁ  πι Αθς τι. 

94. ΒΡΑΝΊΒΗ ΟΒΑΜΜΆΑΗ, ὃν Δ. ΕἸνοβ. 

80. ------- ἘΝΟΤΙΒῊ ΑΝῸ ἘΝΟΊΙ,ΒΗ- 
ΘΡΑΝΊΒΗ ὈΙΟΤΙΟΝΑΒΥ, ὃγ ΔΑ, Εἰννοβ.. 

, ΠῚ ΟὙΔΥΩΠΊΔΡ 

89. ΟΕΕΜΑΝ ΘΕΑΜΜΆΑΗ, ὃγ α. 1. Βίτδιββ... 

40, ---  - ΒΕΑΌΞΚΗ, ἔχου θοδὲ ΔῸΣ 5 

41, ------- ΤΕΙΘΟΤΟΤ ὉΙΟΤΙΟΝΑΒΥ, ᾿γ 
Ν. Ἐ. Ἡδηνοη. Ὑο]. 1. ἘΩΡΊ8}- ὅοι- 
ΠΊ8---ἘὙΘΠΟΗ. 

42. -..-.- οὙγο)].9, ὥδδυτιαη. - ὝΕΣ ΡΥ τ 
- 7]. 8. Ἐγοηοἢ---Ἐπ δον ἐρνν, 

Οὐοτρ]οῖθ ἴῃ 1 νοΐ. 
-----------.-.ΘΞο.οΘοΘοΘ.: ΕΠ τασαπιδν 

44, ἨΕΒΒΕΒΕΥΥ ὈΙΟΤΙΟΝΑΉΥ, Ὀγ Ὧν. Βγοβίδα. 
γον Ἠοῦτον.---ΕὨΡΠΒᾺ 

21} ̓ Θιταιιπιας 
40, ------- Ὑ0]. 9, ἘρΊΙΒΉ-- οθτοιν 

Οοπηρὶοΐο, τυ ἱ ἢ Οτδυητηδν, ἴῃ 2. γοΪβ, 
ἀῦν,.----- ἙΛΜΜΑΗ͂, Ὀγ Ὧν, Βγοβῖδτι 

47. ἘΒΕΝΟΗ ΑΝῸ ἘΝΟΤΙΒῊ ΡΗΉΑΞΕ ΒΟΟΚ 

48, ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ ΑΝῺ ῬΟΝΟΤΌΛΤΊΙΟΝ, 
Ἐγ 7. Βτγόπδη 

49, ΠΕΕΙΨΑΤΙΨΕ ΒΡΕΙΔΙΝα ΒΟΟΚ, 'ν 1 
Ἐν θοΐμδι, Ἐ Ή Δ... 

οττῳ 

ὙΙΚΤΌΕ ἀἁ ΟΟ,, 30, ΓΝῪ Γ,ΝΕ. 

Θι,» ΦΟο οι.» Ὁ. 

Ι.0Π40 

------»-͵  .... 



ΘΕΕΕΚ ΑΝῸ ΓΑΤῚΝ ΟἸΑΒΒΙΟΒ. 11 
πα σππσς 

ΘΟΒΕΕΚ ΑΝῸ ΓΙΔΤῚΝ ΟἸΑΒΒΊΟΒ, 

ΤῊΝ Ἐχριαπδίονυ ᾿οίοβ ἰῃ ἘΠ ρΊ ΙΕ, ΡΥ ΠΟΙ ΡΑΠΥ βοϊϑοϊθᾷ ἔχοιμι δῦ 
Ῥοδβῦ Θθυσηδη Οὐτητηθπίδίουθ. 

.ΑΤΙΝ Ξ5ΕΗΙΕΞ. 

1, ΠΑΤῚΝ ῬΈΕΙ ΠΟΤΌΒ, στ ὙΡΙΘΌΝΣΙΘ δᾶ ἢ πκλ, Ἂν 

Ἡ. χοῦ. - δ 18. 

2, ΟΖΒΑΙΨΒ ΟΑΙΤΟ ὙΥΑΈ ; Νοίοβ "Ξ Η. Ὁ 9 δὲ ἢ, ΠΑ δΝ 

 ΘΟΟΆΝΕΙΠΌΒ ΝΈΡΟΒ; Νοίοβ Ὁ. Η. Ὑοιηρ . . . 19 

4, ὙΠΕΘΊΠ. Τηθ Οἰθουρίοβ, ΠΡΕΆΣΙΝΣ Νοῖΐοβ ὃγ ὟΥ. ἘΒΒΕ 

πᾶ Η. Ὑουηρ ; . . εὐ κυ εἶ θ.. Β6: 

, ὙΠΕΘΊΙΒ ΖΏΝΈΙΌ ; Ἰοίοβ Ὀγ Η. Ὑοῦηρ ἐπῶν (ἂν ὅθεν 

θ. ΠΟΒΑΟΙ. Οἄοβ δρᾶ βγραδανς, ἜοΙνΝι Ἔα πὰ Ἐχ- 

ῬΙαπδύϊοι οὗ Μοίτθβ . 19 

ἡ. ἘΟΒΑΟΘΙΕ. ϑϑαϊίτοβ πᾶ ἘΡ β0168; ᾿οῦοβ Ὀγ ὙΥ. Β. Βευῖθι 18. θώ. 

, ΒΑΥΙΛΙΒΤ, ΟδΟΠΪπο, Φαριυτγίμα ; Νοίοβ Ὁ. Ὗ. Μ. Θοημθ 18. θώ, 

9, ΤΕΒΕΝΟΗ. πταρενῳ, πᾶ πυρυυοβδ ἐστ σεοῖ Νούοβ ὈΥ 

“. εν. Ἶ 4 τ σθαι 

19. ΤΕΕΈΝΟΕ. Αδεῖρι, παγνο, ΜΗ͂Σ αὐ δῆ τὰς Νοῖοβ Ἂ5 εἶ 

Ῥανὶθβ.. 5 ᾿ 25. 

4, ΟἸΟΈΒΟ. Το Απαιϊοϊξιο, 46 ΒΑΡΕΙ͂Σ δᾶ Βυαῖτβ; ἈΜΦ 

Ὁ Ὗ. Β. δα... Ἶ ἐρεῖς δὶ 29, 

10. ΤΥ. ῬαγῚ. ΒοΟΚΘΒ 1.» 13.» " Η. ες αἰ εἴν 18.. 09: 

: 9 

φι 

[9] 

105, Ῥανί 11. ΒΟΟΚΘΒ ἰἰϊ., ἐν.) τ.» ὉΥ Η. ουπ . 18. θά. 

17. ῬανΕ ΠῚ. Βοοκε στὶ., σσῖϊ., ὃγ Ὗ. Β. ϑ'πτΒ 19. θώ, 

19. ΟΑΤΤΠΠΌΒ, ΤΙΒΌΙΌΒ, ΟΥ̓, δπὰ ποκα σεν δλόμς 

Βοιθοιίοπβ ἔγοιη, Ὁγ Ὗ. Μ.. Θόμπθ. 3 29. 

90, ΞΌΞΙΤΟΝΤΙΕΞΒ δπᾶ {μο ἰαίον 1υϑύϊπ ὙΥ 68, Βοσίσην ραν 

ὈΥ. Μ. θοηπθ . . . 28. 
ἐν τσ ΕΜ Ψψ ει ον .1..}0 γε οὐδ. 

ΨΙΒΤΟΕ ὦ ΟΟ0., 36, ΙΥὟ ΤΑΝΕ. 



""-“ 

Ὁ ΟὉ -ἰ 5 σι μὰ' ᾧ ιὉ 

ΟΒΕΕΚ ΑΝΌ ΓΑΤῚΝ ΟἸΑΒΒΙΟΒ. 

ΘΠΕΕΚ 5ΕΗΙΕ5, 

ΟΝ Α ΒΙΜΊΤΏΑΒ ΡΙΑᾺΝ ΤῸ ΤῊΒ ΓΑΤῚΝ ΒΕΒΙΚΕΒ, 

. ΟΒΕΕΚ ΙΝΤΒΟΘΠΟΤΟΕΥ ἘΒΑΘΚΗ, ὈγῚ Η. Υουηρ. 
Οπ 10 β81160 δὴ 88 ἴθ Ταἰΐη Ποδᾶος. 9. . .« ἴϑ» 

. ΧΈΝΟΡΗΟΝ. Απδθαβὶβ, ἱ. 11. 111., ὉῪ Η. ὕουηρ ὁ .« ἷ9, 

᾿ς ΧΕΝΟΡΗΟΝ. Απβθαδδῖο, ἱτ. υ. υἱ. υἱϊ., ὃγ Η. χορ ὁ ἴδ 
. ΤΟΙΑΝ, ββοϊοοῦ ΤΠ δίοριιοβ, Ὀγ Ἡ. Ὑουσ . . αἰ 

ἨΟΜΈΒ. Πϊαᾶ, ἱ. το νἱ., ὉῪ ΤΠ. Ἡ. Ι᾿. ρα . - 4.64. 
ἨΟΜΈΒ. Π|ϊδὰ, νἱϊ. (ο χἰϊ., Ὁγ Τ.. Η. 1. Ταῦ ἷφ 9. θά, 

. ἨΟΜΈΒ. Πίαᾷ, χἰϊ!. ἕο αν ἱ!., Ὀγ Ὑ. ΤΙ. 1,. ΤΡΑΥΥ .« 19.θά, 
ἨΟΜΈΒ. Πϊαᾶ, χἰχ. ἐο χαῖν., ΒῪ Τ. Ἡ. ἴ1. ΤΑῚ . 19. θά. 

, ΠΟΜΈΡ. Ογββου, ἱ. ἰο νἱ., Ὁγ Τ. Η.ὄ 1. Τρ 9. 4. θά, 

. ΠΟΜΈΪ. Οἄγεβου, νυἱϊ. ἰο χἰϊ., ὃν Τ', Η. 1. ΤΑ . [4. θά, 

. ΠΟΜΈΒ. Οἄγββου, χἰϊὶ. ἴο χυἱ]., ΒΥ Τὶ, Ἡ. ΓΤ. Τραν [“. θά, 

, ΠΟΜΕ. Οἀγββου, χῖχ. ἴο χχῖν.; δᾶ ἜΝ ἃ ἡ - ἢ 
1. ΤΑΥ͂ . . 2. 

Ὁ ῬΙΑΤΟ. ἈΡοϊορν, Οὐϊίο, μ Ρμκᾶο, ὈΥ 7. τοῖν οὐ» Η͂Ι, 

. ἨΕΕΟΘΟΤΌΞΒ, 1. ἰδ., Ὁγ Τ. ΗΟ, ΤΡΑΡΥ . ᾽ 

. ἨΕΒΟΘΟΤΟΞΒ, 1}. ἵν., Ὁγ Τ. Η. 1. Τρ υΥ . ὁ ..64. 

. ἨἩΒΒΟΘΟΤΌΞΒ, νυ. νἱ. νἱῖ., Ὁγ Τὶ ΠΟΙ ΙΡΥ . 9. 4.θᾶ, 

. ΗΠΕΒΟΘΟΤΊΞΒ, νὴ. ἴχ., ἀπᾶ Τπᾶοχ, Ὀν Τὶ. Η. Τῷ. Ταῦ 14, θά, 

. ΒΟΡΗΟΟΙΚΕΒ; απάϊριυβ Τυγγηιβ, ὉΥ Η, Υοῦ . . 14. 

. ΒΟΡΗΟΟΙΕΜΒ; Απίροπο, ὃν ὅ. ΜΠ . . ῳ. ἷνο ὥ» 

,. ἘΠΕΙΡΙΘΕΒ; Ἠδοῦδα απὰ Μοᾶοα, ὃὉγ ὟὨ. Β. Βιωϊῃ., 15. θά. 

. ἘΠΕΙΡΙΘΈΒ; ΑἸοοβεῖβ, Ὀγ 7. ΜΙ . . ὍΣ 

, ΕΒΟΗΥΤ ΓΒ; Ῥχγουμοίμουβ Ψιποῦιβ, ὈῪ ὦ. ας ᾿ ΝΥ Τὺ 

. ἘΒΟΗΥΤΌΞΒ ; Βορίοι οοηῖσα ΤΠΘΌΔΒ, ὈῪ δ. Τλανῖοθ, ΤῸ 

. ἈΒΙΞΒΤΟΡΗΑΝΈΒ; Αοδαηγηΐαηβ, Ὀγ Ο. Κ. Τὴ. Τονβμβοπὰ 15. θὰ, 

. ΤΗΥΟΥΘΙΘΕΒ, ἰ. ΌΣ Η. πος. . πὦὋὃῇ΄' ΜΥ 

.«ὡὁ Ξ'΄'' ἢ 

ὙΙΚΤΙΕ ἕ. ΟΟ,, 306, ἼΥΥ ΠΑ͂ΝΕ, 
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ϑνῪ () ὶσ΄ 59) ἢ) ὅν, ᾧ ἃ ἥ ὧκχ ΓΟ Ὸ ἕν Ὁ : ὧν ῳ«“ 2... ὮΝ . ᾿ς ὩΣ ν᾿ "Ὁ ἀφ ῥὶς 

τῷ οὐ τίς ὀδροξς ὥ ἜΝ "ει ἀγρῷ δι ὩΣ γὼ Ὡς “οὶ Ἔχρο Ὁξς ς Λτγο δι ἀϑδς ἜΧΡΌΝ 

κξ ὙΙΕΤΟΌΕ ἃ 6Ό0., 28, ΙΥῪ ΤΙΑΙ͂Ε, ῬΑΤΕΒΝΌΒΤΕΕ ΒΟΥ, 

ἄχος, Ρ]αῖο᾽Β ΠΙΆ]ορτιθ8. ΤῊ ΑΡΟΪΟΡΎ οὗ ϑοογαΐοβ, [86 Οτῖζο, 
Υ ὥτς δᾶ (9 Ῥμκᾶνο. ἘΕσοτὰ τπὸ Τοχὲ οὗ Ο. Ἐς, Ἡουτδπη, Ἑαϊέοᾶ, 

᾿ σὰ ἘΠ ρΡΊ 8 Νοΐοβ, ΟΥ̓ {ἰο8] ἀπα Ἐχρ᾽δπδίοσυ, Ὀγ (Π Ἔον. σΑΜῈ58 

ΑΥΙΕΒ, Μ.Α. 258. 

Ἦ ΒΌΡΒΟΟΪ6Β: (Εαΐρυ5 Τγγάππυβ, ὙΠ Νοΐοβ. Ἐν ἤεχπ 
τὶ Ὕουνα. 18. 
τ 

Ἐ ΒΟΡΠΟΟΙ6Β: Απίρομο. ὙΠῸ Νοῖοβ, ΟΥ108] ἀπ Ἐχρὶα ΕἸ ΡΟΣ ᾽ ᾿ 
τ οννν πδίΟΓΥ, δἀαρίρα ἰο ἔμθ τι οἵ ϑο!οο]8 δῃα {Ππἰνουβιεϊοβ, ΒΥ τὰ 
ὟΝ 
ἜΣ. Βογ. δ. Μιμνμα, Β.Δ, 28, 

“2 5 
ἐδ ̓ς ὥ 

κι 
Ὗὰ οἷ ΤὨπογᾶϊᾶθ5: ἩΗϊβίουυ οἵ {πὸ ῬΘΙορομποβίαπ τ. 

Νοίοβ. ΒΥ Η. γουκα. οΟΚ 1., 18. 

ΣΧΘΠΟΡΠΟΠ᾽ 5 Απαθαβῖβ; οὐ {πῸ Ποίγθαῦ οὗ [Π9 Τίδη ΤΊ] οτιβατι 
γγτ Νοΐοθθ δᾶ ὦ Θθορυδρϊολὶ Ἡορίβίου, Τηΐομαθα ἤου (80 

οὗ βοιοοϊβ. ΒΥ ΗΈΝΕΥ Χοῦχκα. 

Ῥαγὺ 1. ΒΟΟΚΘΒ 1ἱ., 11.) 111.,) 18.; Ῥαγὲ 2. ΒΟΟΚΘ ἵν. Υ.) Υἱ., τἱϊ., 1 

ἌΡΕΙ τὲ ΤΑΤῚΝ ΒΕΒΙΕΒ. 

χὰ; Ια Ῥοϊθοξαβ; οοπίαϊπίπρ Εχέγαοίξ ἔγτοπη ΟἸαβοῖο 
γγὶ 
Ὁ Αὐἴδογβ, τ Θοποδ]ορίοδὶ Ὑ ΘΔ Ϊδυῖο8. δηα Ἐχρίδηδίοσυ Νοῖ 

ΟΝ ΒΥ ΗΈΝΕΥ Ἴουνα. 18. 

ἐᾷ 
ΟΞ 9878 ΟὐἸητηοηΐαυῖοβ ὁπ ἔπ ΟἍ]11ὁὸ αν ; σι Νοῖ 

Ἰμ δηᾶ ἃ αθορτδρηῖοδὶ Βιορί βίον, ἱπτοη θα ἴον [.0 ἀ8ὸ οὗ βοιιοοὶβ, 
-: 

ΞΕ, ἩΣνκΥ χοῦυνα. 18. 
τς τ Ὁ 
“ΜῈ ᾿- . : 
δι ΟΣ ΟἿσοΙΟ: Οαΐο, ἈΓα]ου, ΤΌ] 1πι8, Βγαξαβ, βῖγο ἄο ϑοποοξαΐ 

τ ἘΔ ἂθ Ατηϊοϊδ, ἂο ΟἸανὶβ Οτγαΐουῖ θα Τ]αϊορὶ, ὙΠ Νοῖοβ. ΒΥ 

ΒΚΟΎΧΝΑΕΙΟΟ ὅμιτη, Μ.Α., ΕΟ .5. 5. 

γος 
τι ὦ ᾿νε σοτπο]π8 ΝΘ Ροβ. ὙΠ Νοΐοβ. Τηϊομᾶρα ἤοσ ἔπ 86 

χΡ,. ΒΟΒοοΪβΒ. ΒΥ ΗΈΝΕΥ ὕοῦνο. [8, 

τὴ ΨΙΕΤΟΕ ἃ 6Ο., 26, ΙΝΥ̓́ΤΑΝΕ, ΡΑΤΕΒΝΌΒΤΕΒ ΒΟΥ]. 

πα ΤΡ Ύ ἘΡ ι τυ υὐκῸ ἧς σευ οὐ γεν υρ «ἰοκ ἡρως, υ τυ στ ἢ ἀσυής σε 

Ὁ οὐ χτιος ΚΟ Ἄγ }ς ΟἽ 2 . ΚΑ ὟΝ ὌΝ Τει ὙΌΣ Χ κὰ ἜΧΟΥ 

ΧΙ το Ἀμὴ υρΣ Ἀρο ΟΣ χφο δ προ ΩΣ ἄρ Ὁ ἈΚ, 



ἢν οἱ Τογοπίο πἰνο 15 Γ
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ται το απο κστυ  τπσοτηδι σεν. .-».......».»...»--τσοοΕῦΓἝὁἜΟ β..-ΓἜς. 




